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ДО ЧИТАЧІВ

Що стосується тематичного блоку поточного числа — Philosophy of Mind — то його 
спрямованість та сенс ґрунтовно окреслені у передмові до матеріалів круглого столу. 
Однак значущість даної теми полягає, мабуть, у тому, що її змістові параметри не-
можливо вичерпати будь-яким окремим описом. Хоча у зв’язку з Mind постає питання 
перекладу англійського терміна, насправді йдеться, безумовно, про проблему незрівнян-
но вагомішу. Адже Philosophy of Mind, або, умовно кажучи, філософія свідомості, — це 
чи не головна ідентифікація модерної філософії взагалі (щонайменше в її класичних 
формах новоєвропейської раціональності). Тому навіть суто перекладацька ситуація 
демонструє незвичний виклик: треба перекласти не слово, термін, а цілу потужну ін-
телектуальну традицію. І саме перекладаючи традицію мислення, ми отримуємо 
можливість адекватного розуміння терміна, поняття.

З іншого боку, йдеться не тільки і не стільки про теоретичний спадок модерну, а про 
концепт, що активно працює нині, залишаючись одним із визначальних в інтелекту-
альному полі сучасного гуманітарного дискурсу. І знов доводиться казати про цілком 
нетрадиційні актуалізації його, які виходять (і виводять) далеко за межі академічних 
філософських міркувань. Назву лише три з них, підкреслено різнорідні, репрезентуваль-
ні для зовсім не суміжних між собою проблематизацій сучасної дійсності.

Першою такою актуалізацією є проблема штучного інтелекту (artificial intelligence), 
яка містить надпотужний запит якраз на концепт свідомості, одночасно використо-
вує його як базову величину і ставить під знак запитання (частково цієї ситуації сто-
сується обговорюваний на круглому столі тренд «повернення натуралізму»). Друга — 
це виклик «змінених станів» свідомості, які перетворилися на сьогодні в різноманітних 
варіантах — від наркотичних та психоделічних досвідів до електронних віртуальних 
реальностей та нейроінтерфейсів — на складну і суперечливу царину існування сучас-
ної людини. Третя постає (від зворотного) зовсім з іншого боку — це характерне для 
вітчизняної суспільної ситуації останніх років зазіхання з боку можновладців на за-
лишки української науки й ті компоненти освіти, що опікуються передусім здатністю 
мислення. Вельми парадоксальним чином під рясні вигуки можновладців та керманичів 
держави про євроінтеґрацію їхньою волею. всупереч прагненню громадян, відбувається 
цілеспрямоване здичавіння країни, відкидання її до стану глухої провінції без шансів на 
відродження та продуктивний розвиток. Адже всім у світі, окрім недолугих україн-
ських можновладців зрозуміло, що країна без науки не має майбутнього. Так Mind пере-
творюється на вагому соціальну категорію.

Наведені посилання мають розвіяти усталений стереотип, що Philosophy of Mind ста-
новить на сьогодні суто історико-філософський чи, щонайбільше, академічний філо-
софський інтерес. Та радше навпаки: тематикою філософії свідомості нинішнє філо-
софське мислення залучається до найгостріших, часто болючих колізій наявної сучас-
ності, ґлобального світу сьогодення. Що і демонструє полеміка круглого столу і статті 
з цієї ж тематики.

Тематичний блок наступного числа журналу певним чином резонує з поточним, він 
буде присвячений особливостям логічної термінології — тему свідомості продовжить 
тема логіки.
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Переднє слово 
Ідея провести семінар на тему Philosophy of Mind виникла ще на зустрічі, при-
свяченій термінології сучасної епістемології, де серед інших питань активно об-
говорювалися варіанти перекладу українською термінів Mind та Consciousness. 
Ма теріали цього обговорення вміщено у 5 числі «Філософської думки» за 2015 рік. 
Тодішня дискусія унаочнила те, що проблема не може бути зведена до недоскона-
лості української філософської термінології та відсутності розвиненої традиції пе-
рекладу англомовних термінів. Так само очевидність контекстуально залежної ін-
терпретації десь виступає яскравіше, десь притлумлюється вдалою знахідкою пе-
рекладача, але це не знімає потреби зважати на традицію, з якою ми маємо справу 
у випадку кожного конкретного тексту. Тож прояснюється ще одна, фундамен-
тальна ознака — традиція Philosophy of Mind в англомовному світі має свій непо -
в торний характер, історичні конотації, які не можуть бути просто скальковані, а 
тому марно намагатися знайти спільнотою, яка виростала в іншій філософській 
культурі, засоби для її одомашнення. Тому ми вирішили не підшуковувати якийсь 
єдиний, спільний аналог для Mind і залишити термін у цьому числі без перекладу, 
адже він асоціюється дуже чітко з конкретною традицією, яка вивела питання 
свідомості на рівень не лише філософських, а й наукових топ-тем XXI століття. 

Нещодавно у Лондонському національному театрі відбулася гучна прем’єра ви-
стави драматурга Тома Стопарда під назвою «The Hard Problem» (Важка пробле-
ма); головна героїня п’єси — психолог Інституту мозку — постала перед мораль-
ним вибором і, всупереч своїм науковим переконанням, сподівається на диво. Це не 
лише короткий анонс вистави, а й стисла ілюстрація до того, як метафорично 
виглядає сучасна Philosophy of Mind. І якщо навіть освічений глядач переймається 
питаннями: хто досліджує наше ментальне життя — наука про мозок і еволюцію 
чи філософія свідомості, і що його визначає — свідомість чи тіло, то не міг обійти 
цю тему і наш часопис. З одного боку, чаша терезів у десятих роках XXI століття 
порівняно з нульовими помітно схилилась у бік натуралізму, ґрунтованого на ней ро-
науках. Науково-до слідницькі проекти, що мають на меті пояснення вже не ли ше 
діяльності мозку, а й свідомості та несвідомого, збирають разом гуманітаріїв, 
таких як лінґвісти та психологи, філософів та природничників — представників 
science (нейрофізіології, біології, біохімії). З іншого боку, не меншає скептично на-
лаштованих речників традиційної філософії свідомості, на впевненість яких у прин-
циповій сутнісній таємничості свідомості та її недоступності науці, здається, 
аж ніяк не впливає збільшення у геометричній проґресії отриманих наукою даних 
щодо генів, нейронів, рефлексів, перцепцій, оскільки вони є нерелеватними для теми 
свідомості. Тому, серед розмаїття тем, які існують у Philosophy of Mind, було ви-
рішено зробити наголос у дискусії саме на існуванні пояснювальної прірви (explanatory 
gap) між натуралістичною і класичною філософією свідомості та залучити до об-
говорення можливості подолання цієї прірви як філософів, котрі репрезентують різ-
ні традиції, так і науковців. Уміщені в тематичному блоці цього числа «ФД» стат-
ті продовжують обговорення порушених у дискусії питань «важкої проблеми» свідо-
мості, натуралізації, розрізнення mind, consciousness і ментальних та фізичних 
станів, а також способів репрезентації Philosophy of Mind як філософського напрям-
ку, міждисциплінарної теорії та форми сучасного дискурсу.
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PHILOSOPHY OF MIND? — MIND THE GAP!

Тетяна Білоус: Я б хотіла почати з визначення го-

ловних положень програми натуралізму, яка стає 

трендом і через це дискусійною темою в сучасній 

філософії від 1980–1990-х років. У 1990-ті роки за-

говорили про «натуралістичний поворот», або по-

вернення натуралізму, який, здавалося б, назавжди 

був похований після відомої критики психологізму 

Фреґе та Гусерлем. Сьогодні натуралізм називають 

навіть «ортодоксією» сучасної філософії, ціла низка 

впливових філософів вважають, що якщо філосо-

фія, говорячи словами Квайна, хоче «залишитись 

на сцені», то вона вже не може не зважати на емпі-

ричні дані цілої низки таких наук, як біологія, коґ-

нітологія, нейронауки тощо. Загалом можна сказа-

ти, що сучасний натуралізм — це поворот від філо-

софії a priori до філософії, яка залучає дані сучасної 

науки. Існує багато способів подальшої специфіка-

ції головних зобов’язань (commitments) натуралізму 

залежно від сфери спеціалізації — натуралізм в епі-

стемології, у філософії науки, у філософії свідо-

мості, з подальшими конкретизаціями в авторських 

концепціях, наприклад, епістемологічний натура-

лізм А. Ґолдмана, або елімінативний матеріалізм 

П. Чорчланд, або еволюційна епістемологія тощо. 

Попри багатозначність терміна «натуралізм» в 

історії філософії та різноманітність форм його реа-

лізацій сьогодні, всі численні дискусії щодо сучас-

ного натуралізму можна звести до обговорення 

двох тем: онтологічної та методологічної. Он то ло-

гічна тема: реальність складається тільки з явищ, 

існування яких леґітимоване сучасною наукою. Ме-

тодологічна тема: філософія не протиставляє себе 
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науці, що означає загальне визнання пріоритету наукових методів. Критика 

натуралізму організована відповідно до цих тем. Головна проблема з онто-

логічним натуралізмом полягає в тому, що межа між тим, що визнано сучас-

ною наукою, а що вважають ненауковим, постійно змінюється, тому існує 

великий сумнів щодо ефективності критерію. Щодо критики методологіч-

ного натуралізму, то очевидно, що нормативність тут є найслабшим місцем. 

Але знову ж таки цілком у дусі самої ж натуралістичної настанови філософ 

тут скептично ставиться до можливості єдиного для всіх випадків розв’язання 

проблеми нормативності, різноманітні складні аргументи можуть бути за-

пропоновані залежно від контексту обговорення проблеми. 

Варто також взяти до уваги те, про який натуралізм не йдеться в сучас-

них обговореннях програми натуралізму. Не йдеться про «методологічний 

монізм» (тезу про те, що соціальні науки мають наслідувати методи природ-

ничих наук). У більшості підходів не йдеться про редукціонізм, хоча звину-

вачення у редукціонізмі — це дуже поширений арґумент проти натуралізму. 

Проте є й винятки, наприклад, елімінативний матеріалізм у філософії сві-

домості — це сучасний варіант фізикалізму. Також не слід ототожнювати на-

туралізацію з використанням саме природничих наук. Якщо говорити про 

взаємовідношення філософії та науки в темі натуралізації філософії, то на 

перший план виходить обговорення перспектив стосунків між філософією 

та психологією. Крім того, очевидним є факт, що сучасна психологія — це 

не психологія XIX сторіччя, і навіть не дескриптивна психологія у вигляді 

біхевіоризму, гілкою якого, на думку Квайна, мала стати епістемологія. 

Сучасна психологія є складовою коґнітивної науки, яка сама є складним 

міждисциплінарним проектом, що об’єднує коґнітивну психологію, нейро-

біологію, штучний інтелект, лінгвістику, антропологію та філософію. Тобто 

вже не може йтися про жодну редукцію філософії (логіки) до психології. 

Йдеться радше про прагматику вибору філософа — чи бути йому прихиль-

ником натуралізованою філософії. Наприклад, якщо філософія науки має 

робити концептуальний аналіз чи генерувати апріорні істини, тоді психоло-

гічні моделі будуть справді не релевантні для неї. Втім, якщо у філософії 

перевагу дістають продукування та оцінка теорій, наприклад, теорій знання 

в епістемології, або оцінка вибору наукових теорій самими науковцями, тоді 

коґнітивне моделювання, яке відображає реальні психологічні коґнітивні 

структури та процеси, видається для філософії науки корисним методом, 

який слід залучати поряд з логічним аналізом структури наукової теорії та 

вивченням історії науки. 

Важливо також зробити деякі прояснення щодо поширеного, але не зов-

сім коректного тлумачення натуралізму як програми аналітичної філософії 

або навіть позитивістської філософії. Натуралізм справді «повертається» (як 

це означив Філіп Кітчер в дуже важливій статті «The Naturalists Return») в 

межі аналітичної філософії, але як критика деяких її фундаментальних при-

пущень, зокрема, припущення про те, що головними методами філософії є 
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всі методи апріорі: метод концептуального аналізу, метод лінгвістичного 

або логічного аналізу, метод арґументації на апріорних підставах. Програмна 

стаття Квайна «Натуралізована епістемологія» вийшла 1969 року, але визнан-

ня проекту сталося поступово з багатьох різних причин і завдяки змінам, які 

відбулися як у самій аналітичній філософії та філософії науки, так і у власне 

науці. У філософії науки, наприклад, критика традиції логічного позитивіз-

му, а з нею відмова від дихотомій нормативне/дескриптивне, факт/цінність, 

а також виникнення соціологічної філософії науки серйозно поставили під 

сумнів обґрунтованість віри в існування якоїсь виокремленої та незалежної 

сфери, яку називають «першою філософією». У філософії науки (як і в епіс-

темології загалом) натуралізм передбачає залучення емпіричних даних коґ-

нітивних наук, комп’ютерних наук, соціології, біології та інших у дослі-

дження наукового мислення та міркування, а також ефективності різно-

манітних наукових практик, що вочевидь є альтернативою традиційній 

настанові філософії науки на визначення принципів та стандартів наукової 

раціональності на рівні концептуального аналізу. 

Загалом можна сказати, що натуралізм — це відмова проводити чітку 

лі нію розмежування між філософським та науковим способами досліджен-

ня та недовіра до апріорних тверджень. Більш розширене тлумачення: на-

туралізм передбачає відмову від будь-яких тверджень a priori та розглядає 

всі, навіть надійно обґрунтовані твердження як такі, що можуть бути спрос-

товані в принципі. 

Андрій Васильченко: Можна чіткіше уточнити відмінність між онтоло-

гічним і методологічним натуралізмом?

Тетяна Білоус: Крім наданого визначення, існує і більш слабка інтер-

претація онтологічного натуралізму: мінімальна вимога натуралізму — це 

відмова від апеляції до будь-яких надприродних сутностей чи процесів. 

Щодо методологічного натуралізму, то тут також існують «слабка» та «силь-

на» версії. Слабка версія передбачає релевантність для філософських кон-

цепцій та аналізу епістемологічних концептів, наукових процедур, мен-

тальних подій тощо, емпіричних даних відповідних наук. Сильна версія 

вимагає оцінку філософських концепцій за допомоги методів, стандартів та 

результатів наук. Сьогодні мало хто стає на позиції сильного методологіч-

ного натуралізму. Наприклад, навіть такий новий радикальний натураліс-

тичний напрямок у філософії, як експериментальна філософія, пропонує 

не радикальну відмову від традиційної філософської практики, а доповнен-

ня її новими методами емпіричних досліджень. Що тут нового, то це від-

мова покладатися лише на власні філософські інтуїції, здійснювати лише 

стандартний концептуальний аналіз. Стандартну практику аналітичної фі-

лософії побудови гіпотетичних прикладів, уявних експериментів доповнює 

реальне експериментування. І саме на ґрунті даних експериментальних до-

сліджень здійснюється подальша філософська проблематизація традицій-

них тем. Іншими словами, для методологічного натуралізму йдеться радше 
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про легітимність методів та даних наук для філософського дискурсу, а не 

про реальність. Хоча, звісно, як усі подібного типу розмежування у філосо-

фії, це розмежування радше тем обговорення, а не доктрин. 

Олена Комар: Я б хотіла додати до розрізнення онтологічного та мето-

дологічного натуралізму і центральної теми нашої дискусії: у випадку зі сві-

домістю це означає, що в онтологічній версії ми заперечуємо існування gap 

між фізичними та ментальними станами, а в методологічній — це gap між 

науковими та філософськими методами пояснення свідомості. 

Андрій Богачов: Те, що зараз висловила Тетяна Білоус, на мій погляд, свід-

чить, що не визнають предмет філософії, який передбачав би власний спосіб 

осмислення. Хоча Тетяна Білоус не вживала у виступі слова «сцієнтизм», 

«природознавство», але врешті можна зрозуміти її так, що єдиний метод ра-

ціонального пізнання — кавзально-аналітичний, тому філософія — не місце 

для «ґенерування апріорних істин». Іншими словами, або досліджуємо при-

чиново-наслідкові зв’язки, у розумінні сучасної науки, або аналізуємо мову 

теорій щодо відповідності критеріям строгої науковості. Отож, ідеться лише 

про те, що в онтологічному плані існує кавзально, як природа в науковому 

розумінні, а в нормативному плані підпорядковане науковому ідеалові при-

родознавства. Що ж до гуманітарних наук, то, гадаю, з виступу Тетяни Білоус 

слід зробити висновок, що загалом їм не притаманний метод справжньої ем-

піричної науки, хоча, мовляв, вони застосовують різноманітні методики, ле-

ґітимні в межах цих наук. Цілком зрозуміло, чому маємо таку імпліцитну 

оцінку гуманітарних наук. Бо вони так чи так вивчають людську суб’єктив-

ність, натомість справжня наука об’єктивна — вивчає те, що є закономірною 

об’єк тивністю, даною в зовнішньому досвіді. Те саме можна стверджувати, 

згідно з моїм розумінням головної ідеї виступу, щодо предмета філософії. 

Отже, свідомість як філософський предмет — не об’єктивна, однак як науко-

вий предмет має бути об’єктивною природою. Ось чому, виявляється, свідо-

мість варто «онаучнити», тобто натуралізувати. 

Підкреслю: натуралізувати свідомість — це зовсім не те саме, що лише 

висловлюватися про «залучення емпіричних даних коґнітивних наук, ком-

п’ютерних наук, соціології, біології» до вивчення свідомості або про «реле-

вантність» філософських теорії та емпіричних даних. Отже, зовсім не те, що 

визнати деякий зв’язок свідомості з природою. Про цей зв’язок знали давно, 

від початку людської культури. Він завжди цікавив психологію, «гібридну 

науку», статус якої — гуманітарна чи природнича — визначає методичний 

підхід, який щоразу обирають під час психологічного дослідження. Взагалі, 

чи викликає сумнів той факт, що певні стани психіки залежать від мате-

ріальних чинників? Алкоголь або інші речовини вочевидь впливають на 

поведінку людини. Ураження певних ділянок мозку змінює навіть сталі 

властивості психіки та риси особистості. Це всім відомо. Коли, проте, почи-

нається розмова філософів про свідомість? Як на мене, коли порушують пи-

тання про сутність свідомості, про істотну диференціацію актів свідомості, 
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коли запитують, чи всі акти свідомості лише природно детерміновані. Фі-

лософія — це сутнісне пізнання. Хто протиставляє їй натуралізм як «відмову 

від будь-яких тверджень a priori», мав би спочатку довести, що основи при-

родознавства не апріорні. Наприклад, що твердження про незмінність за-

конів природи чи про наявність у всього природної причини — це справді 

достовірні емпіричні узагальнення. 

Згадаймо трактат Аристотеля «Про душу», де, зокрема, йдеться про ро-

зумну частину душі, здатну мислити незалежно від тіла, і про ту частину, 

що неодмінно пов’язана з тілом, а значить — із зовнішніми, тілесними, 

природними впливами на думки й поведінку людини. Або згадаймо «Етику» 

Спінози, де intellectus стосується вищої активності mens, натомість ірраціо-

нальні афекти стосуються і mens, і протяжної природи. Кант теж розрізнює 

розумну (добру) волю і нерозумну природну схильність людини. Словом, 

філософська розмова про свідомість починається з питання обґрунтованої 

диференціації природного і неприродного. Тут насамперед ідеться, з одного 

боку, про відчуття, емоції, уяву, пам’ять, з іншого боку, про Я — самосвідо-

мість як сутність свідомості, отож про мислення, оцінювання та моральне 

воління. Нескінченно сперечатимуться про «міру природності» в кожному 

зі згаданих різновидів свідомості, чи ментальних актів, однак є цілком оче-

видним, що жодна наука від часів Аристотеля і до наших часів не зможе 

переконати людство в тому, що послідовність і порядок думок, оцінок і волі 

суб’єкта визначаються лише матеріальними процесами мозку й всього ін-

шого, що належить до фізичного існування індивіда. На відміну від біль-

шості природознавців, філософи розуміють, що абсолютизація природно-

го детермінізму заперечує існування етичного закону, свободи й моральної 

відповідальності. Gap, про який так часто кажуть прихильники натуралізму, 

насправді існує між природно наявним і морально належним. 

Коли говоримо про самосвідомість як сутність свідомості, отже, про 

акти самосвідомості, то маємо справу з неприродною цариною дійсності. 

Абстрактно сказати, це — суб’єктивна дійсність, а не об’єктивна, тобто не 

при родна. Будь-який натуралізм натомість наголошуватиме, що суб’єктивну 

дійсність як предмет філософії можна так чи так звести до об’єктивної дій-

сності, відповідно, можна осягнути структури та діяльність самосвідомості 

за допомогою методів природознавства й логічного аналізу наукових теорій. 

Який метод використовує філософ, коли починає за Нового часу дослі-

джувати суб’єктивність? Наприклад, Декарт. Між іншим, він перший ужив 

поняття закону природи. Так от, Декарт використовує умоглядний метод сто-

совно res cogitans. Звичайно, цей метод осмислення філософського предмета 

має різні варіанти — від рефлексійного аналізу Декарта й спекуляції Геґеля 

до феноменологічного аналізу та методу граничного обґрунтування, — однак 

від натуралістичного методу він відрізняється тим, що не передбачає зве-

дення до базових закономірностей існування res extensa, скажімо, до законів 

квантової фізики. Коли Декарт почав досліджувати свідомість і відкрив ego 
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як інстанцію методичного сумніву, він порушив питання обґрунтованості 

наукової претензії, що можна потойбічну для свідомості, вторинну, протяж-

ну реальність пізнавати з такою самою абсолютною певністю, з якою пізна-

ємо існування ego, первинну даність. Зауважмо, у наш час ітиметься також 

про те, що беззаперечне існування ego не лише феноменологічно дане, а й 

апріорно доведене через посилання на перформативну суперечність, яка ви-

никне в разі заперечення вислову cogito ergo sum. Позаяк за формою такий 

заперечний вислів неодмінно передбачає ego як інстанцію заперечення, 

проте за змістом він, цей вислів, заперечує існування цієї інстанції. Ви ко-

ристання ідеї перформативної суперечності відіграє значну роль у сучасно-

му методі граничного обґрунтування. 

Повертаючись до Декарта, хотів би підкреслити, що він дає приклад 

міркування про філософський предмет, коли вказує на проблему виведення 

достовірності знання про зовнішній світ з достовірності самосвідомості. Ска-

зати інакше, це проблема виправдання претензії природознавства на за галь-

нозначливу істину. Ви як природознавці абсолютизуєте істину при род ного 

детермінізму? Тоді будьте послідовними мислителями! Спочатку спростуйте 

картезіанський іманентизм, що його неодмінно передбачатиме ваш об’єк-

тивізм, якщо міркуватимете послідовно. Отже, доказово вийдіть за межі сві-

домості до зовнішньої сфери природної закономірності, зберігши таку ж до-

стовірність, яку має знання, що стосується іманентної сфери первинної само-

даності. З позиції іманентизму, всі знання про природну та соціальну реаль-

ність, зокрема знання про мозкові процеси, можуть бути лише творіннями 

нашої уяви чи «злого духа», яким сама реальність жодним чином не відпові-

дає. Гадаєте, що ваша думка спричиняє фізичний рух вашої руки? А чому не 

навпаки: що ваша думка викликає тільки уявлення про рух, а не реальний рух?

Отже, натуралісти вважають істиною тезу, що порядок думок, смисло-

вий зв’язок у людській голові детерміновано процесами, зовнішніми для 

свідомості, відповідно, немає ніякої самозаконності свідомості, чи автоно-

мії розуму. Я же натомість пропоную їм визнати, що світ матеріальних про-

цесів достовірний меншою мірою, ніж Я, самосвідомість, а тому не раціо-

нально — зводити більш достовірне до менш достовірного. Неможливо ні 

логічним, ні експериментально-науковим чином вивести достовірність зо-

внішнього світу так, щоб ця достовірність не поступалася достовірності са-

мосвідомості та самодостатності свідомості. 

Олена Комар: Нейрофізіологи кажуть, що це можливо. 

Андрій Богачов: Ні. Якщо розуміємо, чим є значливість Я, котре при-

сутнє в кожному акті свідомості. Думку й почуття ми усвідомлюємо як те, 

що належить цьому Я. Однак думки й почуття плинні, тоді як наше Я по-

стійне, вони — його власність. Стосунок Я і різноманітного змісту та дій 

свідомості не є кавзальним, Я — не причина свідомості, а також не об’єкт, 

на який можна здійснити фізичний вплив, і не об’єкт-самообраз особис-

тості. Свідомість неможливо реконструювати кавзально. Починаючи з Канта 
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важливий предмет класичної філософії — це архітектоніка розуму. Предмет 

філософії тут — структура свідомості. 

Якби свідомість була природно детермінована, тоді можна Я, у принци-

пі, поставити під зовнішній контроль, маніпулювати ним. Це було б лише 

питання контролю за потрібними матеріальними процесами нервової сис-

теми. Наголошую ще раз: відомо, що від зовнішніх умов залежать деякі мен-

тальні стани; фізичний вплив на характер цих станів, якщо вони стосуються 

психічних здатностей людини, — це безсумнівний факт. Проте в дійсності 

неможливо поставити під зовнішній контроль саме Я — те, що забезпечує 

моральну, інтелектуальну, зрештою, чуттєву ідентичність особи. Яка послі-

довність думок ідентифікуватиметься з моїм Я, як я оцінюватиму й обирати-

му ціль і характер мого вчинку, який смисловий зв’язок породжуватиме мій 

творчий акт — усе це визначається у царині особистості, identity. Це царина 

сенсу. А сенс неможливо локалізувати в мозку. 

Від часів Реформації таку царину розуміли як свободу совісті. Мова, 

звичайно, про свободу розуму й волі. Проте ця свобода не означає індетер-

мінізм. Ідеться про те, що необхідність і закон у цій царині розбіжні з при-

родним детермінізмом. Ось чому розум визначають як змогу за повторюва-

них матеріальних умов діяти інакше, неповторно, не за програмою — не так, 

як можна було б примусити індивіда, якщо знати й контролювати всі об’єк-

тивні процеси його життєдіяльності. Словом, природа детермінує психічні 

здатності, або властивості психічної конституції, однак свобода як усвідом-

лена моральна й природна необхідність означає узгодження нашої поведінки 

та психічної конституції з конституцією розуму. 

У філософських термінах це виражали так, що внутрішній закон розуму, 

моральний закон змушує нас обмежувати й контролювати афекти, прист-

расті, природні схильності та біологічні програми (інстинкти). Зрештою, так 

звана психофізична проблема — це не лише проблема теоретичної філософії 

або philosophy of mind, проблема способу існування свідомості й достовірнос-

ті пізнання зовнішнього світу, це також проблема практичної філософії, проб-

 лема свободи (розумної) волі. Там і там у новочасній філософській традиції 

мова йде про Я як суть свідомості. На жаль, цього часто не враховують, тому 

сподіваються натуралізувати свідомість, показавши науково, що психічна 

конституція людини — це її фізична конституція. З погляду філософської 

тра диції, це намагання шукати в лісі дерева, коли треба шукати гриби. 

Олена Комар: Чи справді ті, що виступають за натуралізацію свідомості, 

виходять із традиційного філософського уявлення, що є об’єктивність при-

родничої науки, до якої мусить бути редукований внутрішній простір, який 

я осягаю за допомоги філософської інтроспекції, методу аналізу?

Андрій Богачов: Моя теза полягає в тому, що свідомість неможливо ре-

конструювати кавзально. Як доводила німецька класична філософія суб’єк-

тивності, свідомість — це тотожність суб’єкта і об’єкта; суб’єкт для себе — 

об’єкт, тотожність тут є структурним стосунком рефлексії. З цього принципу 
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Фіхте виводив усі структури свідомості як різні стосунки Я і не-Я. А Геґель 

дедукував і всі структури буття. А втім, умоглядна філософія може й не бути 

абстрактною філософією суб’єктивності. 

Чи є такі науковці, що виступають за натуралізацію свідомості, однак 

визнають умоглядний предмет філософії? Гадаю, ні. Значить, по-перше, во-

ни абсолютизують природний детермінізм, по-друге, вони не знають, що 

умоглядний метод філософії — не інтроспекція, тобто не емпіричне спосте-

реження за своїми станами психіки. Коли йдеться про умоглядність, то 

йдеться про те, що філософія має за свій предмет не ділянку наукової гіпоте-

тичності, а ділянку загальної — або неодмінної — значливості. Ця ділянка не 

збіжна з ділянкою генези, тобто з матеріальними процесами, даними в гіпо-

тезах як зовнішній світ. Очевидно, загальнозначлива думка не може бути да-

ною генетично: немовби в реконструкції своїх причин і матеріальних умов. 

Вона умоглядна, адже вона або є, або її немає. Сказати інакше, самосвідо-

мість не може бути частковою свідомістю, нерефлексійним Я, бути в стані 

становлення. Є типове запитання природознавців, яке свідчить про їхнє не-

знання, що існує згадана диференціація площин значливості й генези. Ось 

воно: чи можуть прибічники теорії свободи волі вказати на момент еволюції 

організмів, коли виникає свобода волі? Звісно, не можуть. Адже питання 

свободи волі — не емпіричне питання побудови гіпотез про виникнення. 

Олена Комар: Чи будете в такому разі відмовляти у свідомості у філософ-

ському розумінні людині з розщепленим мозком, в якій співіснують дві осо-

бистості, які не знають одна про одну? Дитині віком до року, яка не здатна 

пройти елементарний тест на наявність самосвідомості? Якщо свідомість — 

це ті риси, які ви перерахували, то велика кількість тих, кого ми вважаємо 

людьми, особистостями, виявляться «людиноподібними істотами», вони не 

будуть свідомими, так чи ні?

Андрій Богачов: Знову маю сказати, що проблема виникнення або зник-

нення свідомості як mind — це насамперед емпіричне питання, предмет гі-

потетичного знання. Тут крім вивчення об’єктивних обставин слід розгля-

дати інтерсуб’єктивний феномен мови. Очевидно, що «я» існує на підставі 

мовно-комунікативної компетенції. Стосовно його походження зауважи-

мо, що це мовний концепт, який дитина засвоює під час комунікації з до-

рослими і взаємодії зі світом. Однак питання загальної значливості не варто 

зводити й до питання мови. Зрештою, це питання не чистої думки, не мов-

лення і не нейрофізіології окремо. На мій погляд, це філософське питання 

буття як смислової співданості в життєдосвіді царин суб’єктивності, 

інтерсуб’єктивності та об’єктивності. Це питання сенсу буття. Науковий 

досвід, тобто абстрактний дослід, прямо не стосується сенсу. Як кажуть фе-

номенологи, наука має справу з конструктами, не із самоданістю сенсу. 

Тобто — з об’єктивністю, а не з буттям. 

Анна Лактіонова: Чи наполягаєте ви на тому, що виключно філософ-

ськими методами можливий плідний аналіз свідомості? Чи наполягаєте ви 
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на тому, що філософські та наукові методи дослідження не варто намага-

тись якось інтеґрувати?

Андрій Богачов: Це поширена думка, що філософія мусить стати посе-

редником, урешті-решт, якоюсь інтеґральною наукою, що достовірно по-

єднає методи й результати досліджень усіх царин буття — природи, суспіль-

ства, суб’єкта. На мій погляд, це омана, таємна згадка про філософію ран-

нього Модерну. Чи зараз мріє хтось про нову метафізичну систему? Якщо 

поєднання методів не забезпечене обґрунтованою системою знань про бут-

тя в цілому, то заявлена інтеґрація — довільна, отже, нездійсненна. 

Останньою метафізичною системою, що поєднувала на ґрунті Абсолю-

ту логіку, природу, суб’єкта та суспільство, було геґельянство. Позитивізм 

спромігся лише на класифікацію наук, не створивши системи наук. Пост-

позитивіст К. Попер теж не зміг науково інтеґрувати свої «три світи». Сьо-

годні від «натурфілософів» можна отримати чимало різноманітних класифі-

кацій, зокрема різноманітних диференціацій ментальних станів і зв’язків їх 

з людським тілом і природою, але це загалом щось безсистемне. 

Далі, марксизм як натуралістична онтологія намагався поєднати зга-

дані царини буття, або світи, проте у звичному натуралістичному дусі — за 

рахунок відмови від автономії розуму. Крім того, він таки мав gap між мето-

дами матеріалістичної діалектики і природознавства. Якщо нині Дж. Серль, 

прибічних філософського натуралізму, розв’язує психофізичну проблему, по-

силаючись на «емерджентний ефект», то, гадаю, знавець метафізики не 

знайде в його розв’язанні нічого нового. По суті, Дж. Серлю йдеться про 

старий метафізичний принцип «надсумарності»: сума всіх частин не дорів-

нює цілому цих частин. Або мовою Геґеля і Маркса: кількість переходить у 

нову якість. Щоправда, інтуїтивно осягаємо, що таке поєднання просторо-

вих процесів нервової системи людини з непросторовою свідомістю — аб-

солютно безпорадне. 

Отже, як на мене, філософія тут має починатися з того, що запитаємо, 

чому Дж. Серль знає про відмінність свідомості від процесів мозку, проте не 

має наукового визначення самої свідомості? Не тільки він, природознавці 

загалом не мають достовірних визначень своїх фундаментальних понять — 

свідомості, природи, закону природи, кавзальності тощо. Дехто сподіваєть-

ся, що їм допоможе «натуралізована філософія». Проте від неї врешті чуємо, 

що свідомість — це те, що є протилежністю матерії, матерія — це те, що є 

протилежністю свідомості, отже, нібито є gap, однак свідомість походить із 

природи, значить — свідомість матеріальне явище, природно детермінова-

не, отже, немає gap’у, а хто цього не визнає — той релігійний дуаліст. 

Я вважаю, що філософське розуміння фундаментальних понять науки — 

це не просто додаткове уточнення й не метафізична систематизація. На від-

міну від багатьох порожніх конструктів науки, ці поняття мають сенс. Але річ 

у тім, що царина сенсу — це буденне існування людини, де вона зустрічає в без-

посередньо даному світі те, що показує себе, феномени. Феномени — це сут-
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ності, не конструйовані наукою. Тому відповідь здорового ґлузду про те, що 

таке свідомість, вагоміша за наукові конструкти свідомості. Наприклад, Я — 

це фе номен свідомості як «стурбованої власниці» ментальних станів. Це озна-

чає: «бути при тих станах», бути притомним. Саме в життєсвіті інтеґровано 

абстрактні світи фізичної природи (зовнішній світ), суспільства та су б’єк-

тивності. Зрештою, буття як предмет філософії — це не апріорна єдність цих 

світів, як уважала новочасна метафізика, не вічність, а часовий світ, даний 

ось, прямо, у життєдосвіді, доступному феноменологічному аналізові. 

Наталя Кочубей: Я згодна з думкою, яку висловила Тетяна Білоус, що 

не лише науковцям, а й філософам сьогодні не можна говорити про свідо-

мість, не спираючись на сучасні дослідження мозку. З цих позицій розуміння 

свідомості, яке презентував Андрій Богачов, зводячи свідомість до станів 

притомності, самосвідомості і мови, видається досить звуженим. Це ви зна-

чення відбиває найбільш відомий і зрозумілий стан свідомості. Але свідо-

мість набагато складніша. Це процес, причому як в онтогенетичному, так і 

в філогенетичному аспекті. Сучасні дослідження мозку доводять, що свідо-

мість і мозок — найскладніші з відомих науці об’єктів. Вони навіть складніші, 

ніж ми уявляємо, тому попередні уявлення та методи виявляються недостат-

німи. На мою думку, дослідження свідомості і мозку потребують новітніх 

природничих та філософських методів. 

Марія Нестерова: Дозвольте продовжити думку, яку висловила Наталя 

Кочубей. Ті методи, про які вона згадувала, вже існують і використовують-

ся у різних міждисциплінарних проектах, зокрема у межах коґнітивної на-

уки. Коґнітивна наука сама вже є складним явищем, міждисциплінарним 

напрямком досліджень, який об’єднує різні галузі не тільки сучасної науки 

(зокрема, нейробіологію, коґнітивну лінґвістику, теорію штучного інтелек-

ту тощо), а й філософії (зокрема, антропологію, нейрофілософію, еволю-

ційну епістемологію). Можливо, саме через це для коґнітивної науки не 

актуальні більшість суперечок між наукою та філософією, які певною мі-

рою лунали і на нашому круглому столі. Коґнітивна наука ґрунтована на 

засадах, які не відносяться ні до трансценденталістських, ні до кавзально-

редукціоністських. І це, мабуть, один із секретів її популярності. Сучасний 

постнекласичний етап розвитку науки можна визначити як час зняття ди-

хотомій. І не тільки між наукою та філософією, а й, наприклад, між наукою 

та технологіями, практиками. 

Олена Солодка: У виступі Андрія Богачова йшлося про те, що філософ-

ське поняття свідомості стосується насамперед Я і пов’язане з мораллю, які 

не можуть бути натуралізовані. У цьому контексті виникає питання, мож-

ливо риторичне. 

Останнім часом у коґнітивних науках дуже активно обговорюють коґ-

нітивні спотворення, прикладом яких можуть бути сліпі плями (blindspots). 

Діапазон існування таких «плям» достатньо широкий, починаючи від того, 

як працюють «щипачі» (кишенькові злодії) та як будують охоронні системи 
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спостереження й закінчуючи проблемами домінування візуальних комуні-

кацій та використання ними технік «сліпих плям». 

Перефразовуючи висловлювання Рене Тома, одного з авторів, що ак-

тивно працювали в сфері коґнітивної проблематики, можна сказати, що 

найбільш сталими є «сліпі плями», що утворюються завдяки моральним 

оцінкам, моральній цензурі. 

То засобами якого типу дослідження може бути проаналізоване форму-

вання моральними оцінками, моральними виборами «сліпих плям» нашо-

го сприйняття? Чи потрапляє це питання в поле зору філософії, яка саме й 

переймається питанням морального вибору? Чи воно для філософії зали-

шається стороннім, позбавленим сенсу?

Андрій Васильченко: Щодо натуралізму та антинатуралізму: чесно кажу-

чи, я взагалі не бачу тут проблеми. Можна наводити аргументи за чи проти 

якоїсь тези, але не можна заперечувати наукову методологію або дослід-

ницьку програму. Мені здається, що будь-яка програма, що дає якісь ре-

зультати, має сенс. Я не розумію, як можна бути антинатуралістом: хай люди 

роблять те, що їм цікаво. Це не проблема для філософії. Інша річ — резуль-

тати залежать від змісту натуралізму, і ми не знаємо, чи достатньо буде цього 

для цілісного розуміння людини. 

Тетяна Білоус: Це час покаже. Саме твердження програми натуралізму 

полягає в тому, що власне з часом з’ясується, допоможуть нам нейронауки 

зрозуміти, що таке свідомість, чи ні. Йдеться про те, що ми не можемо не 

використовувати ці дані, бо вони ефективні, вони провокативні, вони по-

требують філософської інтерпретації. Вони можуть допомогти. 

Андрій Васильченко: Так. Я спробую інакше перевернути це питання — 

як, на мій погляд, на це варто дивитися. «Свідомість» у найширшому розу-

мінні цього терміна — це ментальне, mind узагалі, тобто предметом філосо-

фії свідомості є певні стани людини, які ми відносимо до психіки, які ми 

схильні розглядати як ментальні. Не секрет, що людина — істота цілісна. 

Тому якщо ми братимемо якусь одну науку, наприклад нейрофізіологію, то 

чогось ми все одно не розумітимемо ніколи. Вочевидь є три напрямки ви-

ходу на цілісність, або три царини, в яких наші дослідження ментальних 

станів змушені виходити за межі натуралістичної програми, яка спирається 

на нейрофізіологію. По-перше, процеси в людському організмі відбувають-

ся не лише в мозку чи в нервовій системі, а йдуть одразу на багатьох рівнях. 

Відбуваються складні біохімічні процеси. Нейронні ланцюжки йдуть до м’я-

зів, і в тих нервових ланцюжках, які доходять до м’язів, є якийсь поперед-

ній досвід. За великим рахунком, треба все це брати до уваги, тобто тілес-

ність. От, наприклад, якщо в мене затиснута діафрагма, чому це сталося? 

Це не тільки мозок. Отже, щоб зрозуміти характер ментальних станів, ми 

змушені досліджувати не лише мозок, а все тіло як складну систему. По-

друге, ментальні стани можна також досліджувати з огляду на їх предмет, 

адже вони мають інтенційну природу. Індивідуальна свідомість завжди на 
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щось спрямована, і отже, вона виводить за межі ментального стану. І вона 

спрямована не лише на зовнішні об’єкти, а й на абстрактні об’єкти, і на 

внутрішні. Тобто є цілий універсум різних об’єктів, і ми свої інтенційні 

об’єкти весь час змінюємо, вдосконалюємо через перцепцію, щоб вони 

краще віддзеркалювали світ для нас. Отже, крім складної системи зворот-

ного зв’язку на рівні «мозок—тілесність», маємо ще й складну систему зво-

ротного зв’язку на рівні ідентифікації інтенційних об’єктів; і тому, дослі-

джуючи ментальні стани, ми змушені також досліджувати динаміку системи 

інтенційних об’єктів. По-третє, найбільш інтегральна система зворотного 

зв’язку ментальних станів і з тілесними рухами, і з інтенційними предмета-

ми пов’язана з дією, адже коли ми щось вчиняємо, то саме через дію і на-

буваємо досвіду спричинених нейронними сиґналами тілесних рухів і вдо-

сконалюємо всю нашу систему ідентифікацій і розрізнень, яка допомагає 

нам орієнтуватися у світі. Що з цим робити? Що нам може тут дати натура-

лізм? Чи достатньо його? Я схильний вважати, що крім натуралістичних 

програм, які, безумовно, потрібні, тут завжди залишатиметься місце для 

філософа. Наприклад, уявімо, що я мав сьогодні прийти на круглий стіл і 

на раціональному рівні я переконаний, що маю йти на круглий стіл, адже я 

пообіцяв, але замість цього я йду в інший бік і зустрічаюся зовсім з іншою 

людиною. Що зі мною сталося? Чому я це роблю? Тут багато причин і бага-

то вимірів. Можна заміряти біохімію моїх станів. Можна через діалог із 

психологом дізнатися, які емоції я відчуваю. Можна дізнатися щось про 

мій досвід, аби зрозуміти, що мене сьогодні вразило або заторкнуло. Ма-

буть, представники різних наук — і природничих, і гуманітарних — і при-

бічники різних натуралістичних програм можуть запропонувати свої версії 

пояснення. І всі ці версії мають сенс. Люди, які працюють у конкретно-

науковій парадигмі, завжди її розвиватимуть, і філософові обов’язково тре-

ба всі ці парадигми враховувати. Але все одно для філософії, очевидно, за-

лишається інтегративна роль — усе це зважити й порівняти, бо вона думає 

насамперед про цілісність людини. І тому завжди працюватимуть старі на-

дійні методи аналітичної філософії: case studies, common sense, концептуаль-

ний аналіз, логіка, інтуїція, загальнолюдський досвід. 

Олена Комар: І все ж, у вчених і філософів, якщо вони й мають різні 

предмети дослідження, — принаймні об’єкт дослідження може у нас усіх 

бути спільний чи ні? Мені видається дуже перспективною у цьому сенсі 

тема досвіду, адже досвід — це те, що є дуже цінним і для науковців, і для 

філософів. Його вивчають емпіричні психологи і неврологи, нейрофізіоло-

ги і біокібернетики, і це те, що було і є у фокусі уваги філософії, зокрема, 

феноменологічної. 

Андрій Васильченко: Можливо, досвід, але я б навіть тоді сказав, що 

спільним об’єктом є людина загалом, і представник кожної дисципліни 

або кожної дослідницької програми досліджуватиме людину — або люд-

ський досвід — у тому чи тому аспекті. 
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Олена Комар: Наука про мозок вже є наукою про свідомість, або наука 

про мозок — це та наука, що забезпечить фундамент майбутньої науки про 

свідомість. Чи претендує наука про мозок, гени, поведінку на пояснення 

свідомості?

Олексій Болдирєв: Дуже складне ви ставите питання. 

Олена Комар: Але принаймні не важке (hard), а складне (difficult), так?

Олексій Болдирєв: Для мене, може, і важке, але не для нейрофізіології. 

Безумовно, науки про мозок, про людину і про життя загалом, біологія і 

нейрофізіологія беруться пояснювати свідомість. Але вони перебувають 

ли ше на початку шляху, це всім ясно. Я маю сказати одразу, що така захис-

на реакція, яка була висловлена у перших доповідях, що філософія має свій 

предмет, об’єкт, що філософія не збігається з наукою, мені зрозуміла. Фі ло-

софія, звісно, коли вона каже про світ, про Я, більша, вільніша, ніж наука. 

І мені як науковцю абсолютно очевидно, що ми можемо співпрацювати. 

Чи є gap між поясненнями свідомості науки й філософії? Безумовно, але 

можна сподіватися на утворення містків, де об’єктивні методи науки змо-

жуть зійтися з суб’єктивною оцінкою свого Я, самосвідомості. У біології є 

для цього випадку гарне слово «gap-junction» — є така міжклітинна біологіч-

на структура. Між кожною клітиною та іншою клітиною є gap, вони всі 

окремі, але є спеціальні білки, які їх все-таки з’єднують. «Gap-junction» — 

це білкові містки-трубочки, які відкриваються і закриваються, даючи у та-

кий спосіб клітинам змогу спілкуватися між собою. Я думаю, що наука і 

філософія якраз і будують цей gap-junction, просто прірва (gap) поки що ве-

лика, причому не лише між наукою і філософією, а навіть між науками, які 

досліджують мозок. Коли Іван Павлов навчався у Карла Людвіга, той за-

бороняв своїм співробітникам досліджувати кору головного мозку: «Там 

усе так складно, незрозуміло, людина ніколи цього не пізнає. Залишмо це 

філософам» (психології тоді фактично ще не було). 

Олена Комар: У нас історично було багато таких заяв. «Світу ніколи не 

буде потрібно більш, ніж п’ять комп’ютерів», «Ніколи комп’ютер не обіграє 

у шахи навіть дитину». Наразі це теза, що наука ніколи не зможе пояснити 

свідомість загалом, або щось суттєве у ній. Якби це було так, не було б сенсу 

нам збиратися, ми ж прагнемо з’ясувати, що нас роз’єднує, у чому цей gap. 

Чи це, як вважають у дуже впливовій течії аналітичної філософії, внутріш-

ній суб’єктивний, доступний лише з першоосібної перспективи досвід, 

який переживає тільки людина і який наука не може осягнути, бо користу-

ється об’єктивними третьоосібними методами? Але ж саме наука відкриває 

нам досвід людини, відмінний від мого, наприклад, досвід синестетика. 

Проте чи існує якась принципово нередуковна частина свідомості? Чи є 

принципово непізнавані для науки межі, зокрема щодо сві домості?

Олексій Болдирєв: Безперечно, наука обмежена об’єктивним методом 

пізнання. Чи є принципово непізнаване? Тут за науку я говорити не можу, 

лише за себе. Так, особисто я вважаю, що є. Чи може наука пояснити досвід 
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чи відчуття іншої людини? Спробую пояснити на ближчому мені прикладі 

болю. Багато років йде дискусія, чи відчувають біль різні тварини. Нещодавно 

вийшла стаття «Чи є біль у риб?». Це дуже непросте питання. Людина може 

нам сказати, що в неї болить. Але ми можемо поміряти електричні та хімічні 

кореляти цього болю: на рівні рецептора на шкірі, провідних шляхів, діля-

нок головного мозку. Коли ми дивимося на собаку, якому наступили на ногу, 

він не може розказати, чи є у нього біль, але ми можемо дослідити ті самі 

електричні струми у нервовій системі, подивитися на поведінку, як собака 

скиглить, захищає поранену ногу. Це настільки схоже на події в нашому ор-

ганізмі, що ми можемо описати їх як біль. Якщо ж взяти рибу, то в її цен-

тральній нервовій системі вже немає таких структур, що відповідають за 

біль у нас. Тим більше у молюсків типу восьминога мозок і нерви влаштова-

ні абсолютно іншим чином. Утім, ми й далі можемо шукати подібність в 

активності рецепторів, поведінці тощо. Є, звісно, небезпека антропорфізму. 

Автор статті «Чи є біль у риб?» доходить висновку: у риб болю немає. За ко-

роткий час в іншому журналі виходить інша стаття, автор якої наводить дані 

на користь наявності відчуття болю як у риб, так і у деяких безхребетних. 

Дискусія триває, і нейробіологи посідають найрізноманітніші позиції  1. 

За висловом російського зоолога Жерихіна, наука має деякі дуже слабкі 

філософські ідеї в своєму базисі, немає розв’язання багатьох питань у філо-

софії наукового пошуку, методології формулювання наукових теорій — але 

при цьому наука дуже ефективно розв’язує своє безпосереднє завдання до-

слідження Всесвіту. Тому, якщо відійти від глибинного розуміння проблеми 

«прірви свідомості» та подивитися з емпіричної точки зору на сучасну на-

укову картину світу, то ми побачимо кілька подібних «прірв». Якщо дивитися 

на розвиток Всесвіту з часів «Великого вибуху» до сьогодення, то поясню-

вальний «gap» лежить на самому початку відомого нам світу. Тепер ми знає-

мо, як елементарні частинки утворили атоми, чому атоми зібралися в моле-

кули та астрономічні тіла, як формуються та помирають зірки, планетні 

системи та галактики. Далі у нас ще один «gap» — в науці не існує моделі, яка 

б пояснювала перехід від складних молекул до життя. Проте після появи 

мінімальної клітини у вигляді ДНК з РНК і білками в певній ліпідній мемб-

рані (і вірусним світом навколо), наука дуже добре уявляє, як з цієї форми 

життя розвинулися всі найрізноманітніші його різновиди. Ми навіть досте-

менно знаємо коло людиноподібних організмів, які дали початок людині. 

Ми дізналися про походження значної кількості атрибутів людської психіки 

й поведінки. Залишається зрозуміти «gap» походження свідомості, самосві-

домості, культури, мови. Так само наука починає розуміти розвиток мов, 

цивілізацій, історичних формацій, культур, ідеологій, мистецтва, понад те, 

1 З однією з позицій групи провідних науковців щодо тваринної свідомості читач може 

ознайомитись, прочитавши Кембриджську декларацію про свідомість, вміщену у цьо-

му числі часопису.
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якщо не передбачувати, що буде в майбутньому, то принаймні прогнозува-

ти, чого робити точно не треба. 

Отже, в науковій картині світу існують три важкі проблеми: що було у 

момент та до «Великого вибуху», як з’явилося життя і що таке свідомість. Ці 

проблеми примушують капітулювати навіть видатних науковців. Звісно, є 

сміливці, що кидають їм виклик. Але всього-на-всього 250–300 років тому 

таких «прірв» було набагато більше! Звідки взялося стільки організмів на 

Землі? Що спільного в органічних та неорганічних хімічних речовин? Чому 

люди розмовляють різними мовами? Чи завжди існували Всесвіт і Земля? 

Все це були філософські проблеми, вивчення яких емпіричними методами 

науки було неможливим. У випадках «прірв», що залишилися, ми й надалі 

стикаємося з нестачею інструментів: важко зазирнути за 10–43 секунди після 

«Великого вибуху», складно зібрати невідому структуру життя з безлічі різ-

них компонентів в слабко зрозумілих зовнішніх умовах, є величезні трудно-

щі в перекладі суб’єктивного досвіду свідомості мовою об’єктивних вимі-

рювань. Утім, пізнавальна активність людини може в будь-який момент ви-

найти потрібні інструменти, як це було вже десятки разів в історії науки. 

Наука оптимістична й вірить у потужність свого методу. 

Олена Комар: Досі дискусія розгорталась довкола питання про можливість 

чи неможливість подолання explanatory gap між науковим, натуралістичним та 

філософським способами пояснення свідомості, тобто на методологічному 

рівні, але ця тема не може бути розкрита повною мірою без відповіді на онтол о-

 гічне питання, чи існує якась принципово нередуковна частина свідомості?

Дмитро Сепетий: Я думаю, що не лише якась частина, але вся свідо-

мість (mind) як щось суб’єктивне є принципово нередуковною до фізичних 

сутностей та процесів. Поняття свідомості, або психіки, тих чи тих менталь-

них станів (у тому смислі, в якому ми їх уживаємо у повсякденному мовлен-

ні) означають щось суб’єктивне, доступне тільки у перспективі першої осо-

би. Це стосується навіть таких нібито найбільш «тілесних» ментальних 

станів, як відчуття (наприклад, відчуття болю) чи зорове сприйняття, оскіль-

ки вони суб’єктивні — оскільки є щось таке, як це для мене (або для Вас) 

відчувається. Адже у фізичних сутностях і процесах — в атомах або більш 

елементарних фізичних сутностях, в їхніх рухах, взаємодіях, у фізичних по-

лях, хвилях, їхніх суперпозиціях — в усьому цьому нічого суб’єктивного не-

має. Все, що є суб’єктивним, логічно не випливає ні з чого фізичного. Тому 

пояснювальний розрив (explanatory gap) існує, і він існує щодо всієї свідо-

мості (mind). Але це не означає, що натуралістична філософія свідомості не-

можлива. На мою думку, вона цілком можлива, принаймні якщо ми вжива-

ємо поняття «натуралістичний» у тому широкому смислі, про який говорила 

Тетяна Білоус, тобто якщо ми не говоримо про редукціонізм, а допускаємо, що 

свідомість може бути частково автономною. Звісно, ця автономія не означає, 

що свідомість жодним чином не пов’язана з мозком. Ми знаємо, що вона дуже 

тісно пов’язана з мозком, і особливо це стосується таких ментальних станів, 
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як сприйняття та відчуття: тут зв’язок очевидний; є досить добре відомі фі-

зичні процеси, які відповідають таким ментальним станам. Тобто є, з одного 

боку, суб’єктивне переживання і є, з іншого боку, відповідна структура мозку. 

І зрозуміло, що якщо є така відповідність, то має бути кавзальний зв’язок: 

відповідні стани мозку викликають ці су б’єктивні стани свідомості. Але ймо-

вірно, що таке просте пояснення працює лише у випадку відносно примі-

тивних станів, таких, як сприйняття та відчуття болю. Коли ж ми говоримо 

про вищі стани свідомості, такі, як мислення, воля, моральні судження, то 

тут усе набагато складніше і тут навряд чи можливо просто поставити у від-

повідність станам свідомості чи судженням певні структури мозку. Навіть 

якщо вдасться щось таке знайти, то ще невідомо, чи це стани мозку спричи-

няють ці суб’єктивні стани, чи, навпаки, суб’єктивні стани спричиняють 

стани мозку. Тобто зв’язок тут може бути у протилежному напрямку. 

Отже, з позиції дуалізму, який я представляю, потрібно й необхідно ви-

знавати, що існує дуже тісна кореляція між станами мозку і станами свідо-

мості і цю кореляцію слід розуміти як кавзальний зв’язок. Щодо спрямова-

ності цього зв’язку серед філософів-дуалістів є два погляди — епіфеномена-

лізм та інтеракціонізм. Епіфеноменалізм допускає кавзальні зв’язки між 

фізичним та ментальним лише в одному напрямку — від фізичного до мен-

тального. Фізичні стани мозку продукують певні ментальні стани, але жодні 

ментальні стани жодним чином не впливають на жодні фізичні процеси (зо-

крема, на процеси в мозку). А отже, наші мислення й бажання як су б’єктивні 

ментальні стани чи процеси жодним чином не впливають на нашу поведін-

ку. Натомість, на погляд інтеракціонізму (який я вважаю слушним), не лише 

фізичні процеси в мозку впливають на нашу свідомість, але й, навпаки, сві-

домість кавзально впливає на деякі фізичні процеси у мозку і через них ве-

ликою мірою детермінує нашу поведінку. 

Що стосується методів натуралістичних і ненатуралістичних, то я не 

знаю, чому ми повинні їх протиставляти. З одного боку, є натуралістичні ме-

тоди, за допомоги яких ми можемо дізнатися чимало про свідомість, з іншо-

го боку, є філософські методи, за допомоги яких ми можемо дізнатися про 

свідомість щось, чого ми не можемо дізнатися натуралістичними методами. 

У нас немає потреби ізолювати те, що можна отримати суто філософськими 

методами, від того, що можна отримати суто науковими методами. На яко-

мусь рівні ми маємо прагнути досягти синтезу, поєднати одне з іншим і по-

бачити цілісну картину. Я думаю, що й цим повинна займатися філософія. 

Олексій Болдирєв: Ви кажете про gap між фізичним і психічним, і що є 

прості психічні процеси, щодо яких є фізичні кореляти в мозку, і є більш 

складні психічні процеси, щодо яких таких корелятів немає. Чи погоджуєтеся 

ви, що цей gap змінюється? Наприклад, коли казали про емоції у ХІХ сторіч-

чі, не йшлося про жодні кореляти. Сьогодні ми маємо досить повну картину, 

системно і на рівні анатомічних структур ми можемо казати про кореляти 

емоцій. Чи не буде завтра така сама ситуація зі складнішими процесами?
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Дмитро Сепетий: Змінюється не gap, а наше знання про кореляти. Gap 

між фізичними корелятами ментальних станів та самими ментальними ста-

нами (як чимось суб’єктивним) залишається, навіть коли кореляти добре 

відомі. Він залишається у тому розумінні, що з наявності тих фізичних про-

цесів, які фактично є корелятами ментальних станів, логічно не випливає 

наявність цих або будь-яких інших суб’єктивних станів. Логічно ці фізичні 

процеси могли б відбуватися без цих суб’єктивних станів (із якимись інши-

ми або без жодних). Цей gap не може бути заповнений жодними фізичними 

деталями, а проте, з позиції дуалізму, він заповнюється особливими психо-

фізичними законами природи, що встановлюють кавзальні зв’язки і цим 

забезпечують фактичну кореляцію. 

Щодо знання про кореляти, то воно справді стрімко зростає й уточ-

нюється, і цей процес, напевно, триватиме. Але я все ж припускаю, що не 

все у свідомості буде пояснено через встановлення корелятів і кавзальних 

зв’язків. Зокрема, якщо говорити про мислення, то є, наприклад, понят-

тя валідності арґументу, і людина може осягнути у свідомості смисл арґу-

менту і його валідність. Я припускаю, що ні поняття валідного арґументу, 

ні його осягнення у свідомості неможливо пояснити в суто фізичних або 

нейрологічних термінах, навіть із додаванням психофізичної кавзальності. 

Тож я думаю — є щось у свідомості, що залишиться незалежним від ней-

рофізіології. 

Олена Комар: Тут звучало багато негативних футуристичних прогнозів 

щодо пояснювальних можливостей науки. Але вже сьогодні ми маємо ре-

зультати, які підважують підстави для такої філософської самовпевненості. 

Наприклад, візьмемо експерименти щодо свободи волі: шість секунд — це 

середній час, який відокремлює знання нейрофізіолога про мій вибір від 

мого усвідомлення власного вибору. Для мене ці експерименти демонстру-

ють не відсутність свободи волі, вони стосуються тільки епістемології, а не 

етики чи метафізики, тобто тез, які звучали, що наука про щось ніколи не 

дізнається. Мій мозок «знає» про мій свідомий вибір раніше, ніж про це 

знає моя свідомість, а нейрофізіолог може «побачити» завдяки методам не-

йровізуалізації мій вибір раніше, ніж його усвідомлю я. Це взагалі ніяк не 

заперечує того, що мій вибір є саме моїм, та й спостереження нейрофізіоло-

га (чи іншого науковця) не є «простим» чи безпосереднім, а є наслідком 

складних процесів обробки його мозком візуальної інформації, які теж на-

разі лише на початковій стадії вивчення. Але для мене це дуже сильний ар-

ґумент проти ідеї принципової недоступності мого суб’єктивного досвіду 

іншим за допомоги наукових методів. Я не кажу «об’єктивних методів», бо 

вони передбачають залучення так само «суб’єктивного» (у вашій терміноло-

гії) досвіду іншої людини (нейрофізіолога). Згідно з класичною філософ-

ською теорією для взаємодії між моєю свідомістю та свідомістю іншої лю-

дини обов’язково має бути мова, згідно з сучасною philosophy of mind для 

цього іноді достатньо лише томографа. 
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Дмитро Сепетий: Експерименти Лібета, Хейнса та інші, які стосуються 

свободи волі, широко обговорювали науковці та філософи, і було висловле-

но чимало арґументів, які, на мою думку, переконливо свідчать, що з ре-

зультатів цих експериментів насправді не випливають ті висновки про від-

сутність свободи волі, які з них було зроблено і розтиражовано. Насамперед 

я звернув би увагу на арґументацію американського філософа Альфреда 

Міле, лаконічно й доступно сформульовану у книзі «Free: Why Science Hasn’t 

Disproved Free Will» (Oxford University Press, 2014). 

Вахтанґ Кебуладзе: Хочу висловити кілька тез феноменолога з приводу 

почутого. 

По-перше, розрізнення видів натуралізму, як і критика натуралізму все-

редині самої Philosophy of Mind, є для феноменології іррелевантними, адже 

весь цей дискурс розгортається на тлі натуралізації свідомості. Така натура-

лізація означає, що свідомість розглядають як елемент природного світу, а 

отже, намагаються пояснити її кавзально. Річ не в тім, що феноменологія 

заперечує валідність кавзальних пояснень природничих наук, а в тім, що 

вона замислюється над тим, як природничий образ світу, в якому панує кав-
зальність, конституйовано у свідомості. 

По-друге, предметна сфера філософії на феноменологічний погляд не 

ширша, а значно вужча за сферу будь-якої природничої науки. Транс цен-

дентальна феноменологія вивчає умови можливості досвіду дорослої психіч-

но і фізично здорової людини в стані цілковитої притямності. Але цей стан 

вона вважає не випадковим і одним із можливих, а таким, що є найадекват ні-

шим проявом людської природи, а отже, світу. Адже ми не прибульці в ньому. 

У нашому досвіді сам світ досвідчує себе. Вивчивши умови можливості такого 

досвіду, ми можемо спробувати розробити методологію пізнання девіант них 

форм досвіду: досвіду дитини, досвіду психічно хворої людини тощо. 

По-третє, із зазначеного випливає те, що кавзальне пояснення будь-

чого взагалі є іррелевантним для феноменології. Це легко показати на при-

кладі проблеми свободи волі. Феноменологія не заперечує принципову мож-
ливість науки встановити тут причиново-наслідковий зв’язок, але щойно 

цей зв’язок буде встановлено, це вже не буде філософською проблемою 

свободи волі, адже філософське поняття свободи волі саме й передбачає 

відсутність будь-якого причиново-наслідкового зв’язку. 

Олена Комар: Якщо виходити з розуміння свідомості як досвіду насампе-

ред «дорослої здорової людини у стані цілковитої притямності», як зазначив 

Вахтанґ Кебуладзе, або самосвідомості, з якою її асоціює Андрій Бо гачов, то 

чи не звузиться mind до consciousness у сенсі, який передбачає awareness (при-

тямність), а Philosophy of Mind лише до Philosophy of Con scious ness?

Андрій Леонов: Гадаю, що українське поняття «свідомість» — це і mind, і 

consciousness від повідно. Тобто обсяг саме українського поняття «свідомість» 

є настільки широким, що включає обсяги обох останніх понять. Наприклад, 

коли ми говоримо про «філософію свідомості» (philosophy of mind) як традицію 
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філософії, то, звісно, під «свідомістю» тут мається на увазі весь той спектр 

понять, який увіходить до обсягу поняття mind — psyche, experience, conscious-

ness тощо. Коли ж ідеться про якусь конкретну філософську концепцію 

philosophy of mind, то тут уже треба прискіпливо досліджувати ті контексти, 

в яких використовує mind чи consciousness той чи той філософ. 

Ситуація ускладнюється ще й тим, що серед самих представників phi-

losophy of mind немає однозначного розв’язку питання інтерпретації mind та 

взаємовідношення останнього із consciousness. Виявляється, що й серед та-

ких відомих представників цієї традиції, як, скажимо, Девід Чалмерс, Роберт 

Кірк, Оуен Фленеґен, є певна дихотомія щодо питання, чи існує синонім по-

няття mind: mind розуміють або як psyche (психіка), або як consciousness (свідо-

мість). З цього випливає, що вони розуміють ці поняття радше інтуїтивно, 

ніж за усталеними канонами. Наприклад, Чалмерс у своїй статті «Consciousness 

and Its Place in Nature», аналізуючи книгу Чарльза Броуда «The Mind and Its 

Place in Nature», зазначає, що для Броуда «the phenomena of mind are the phe-

nomena of con scious ness». В інтерпретації самого ж Чалмерса до обсягу понят-

тя consciousness входять досить різні феномени: наприклад, «the reportability 

of mental states» (звітність ментальних станів), «the focus of attention» (концен-

трація уваги), «the deliberate control of behaviour» (обдуманий контроль пове-

дінки), «the difference between wakefulness and sleep» (різниця між неспанням і 

сном) тощо, що підпадає під загальну умовну назву awareness (сприймання) 

або psychological consciousness (психологічної свідомості). Під останнє понят-

тя підпадають також й такі феномени, як «introspection» (інтроспекція), «self-

consciousness» (самосвідомість), «knowledge» (знання). Що ж до «phenomenal 

consciousness» (феноменальної свідомості): «qualia» (кваліа), «experience» (до-

свід), або Нейґелова what-it-is-likeness, то саме останні феномени Чалмерс і 

пропонує називати consciousness. Австралійський філософ Нед Блок також 

розділяє consciousness на A-consciousness (свідомість доступу) та P-consciousness 

(феноменальна свідомість), що дуже нагадує Чалмерсовий поділ conscious-

ness на awareness та experience. Зважаючи на все сказане вище, можна конста-

тувати, що поняття consciousness є доволі заплутаним та нечітким, тому для 

того, щоб уникнути плутанини із вживанням українського поняття «свідо-

мість» та його смислами, які можуть різнитися залежно від спеціалізації, 

кожному філософові чи науковцеві варто (передусім для себе) прояснити, 

що він/вона конкретно має на увазі, коли вживає це поняття: «phenomenal 

experience (напр., Нейґелова what-is-likeness), self-consciousness, psyche (у смис-

лі mind), awareness (або access consciousness), чи ін. 

Олена Комар: Але ж mind може бути як conscious, так і unconscious, що і 

створює головну проблему ототожнення його зі свідомістю. У того самого 

Чалмерса — це Conscious Mind, а у Леонарда Млодинова — Unconscious Mind. 

Тема несвідомого, причому у нефройдистському розумінні, набуває попу-

лярності у коґнітивних і соціальних науках, на підставі нових способів його 

розуміння виникли навіть нові напрямки, такі, як нейромаркетинг. Про не-
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свідомий характер моральних оцінок уже згадувалося раніше у цій дискусії. 

Скільки ж сенсів у несвідомого Mind’у?

Андрій Васильченко: Є різні сенси поняття несвідомого. Сенс, з яким, ма-

буть, ми всі погодимось і який не є специфічно фройдівським: найчастіше 

наша свідомість — свідомість у вузькому розумінні, consciousness, мов про-

жектор, висвітлює щось, але багато процесів, які відбуваються в нас, зокрема 

і ментальних процесів, звісно, залишаються поза цим прожектором. Не сві-

доме у цьому сенсі відіграє важливу роль у людській еволюції: якби наша сис-

тема (і мозок) не працювала весь час, не обчислювала варіанти, якби ми не 

могли реагувати позасвідомо й лише свідомо ухвалювали рішення, людина не 

вижила б як вид. Стосовно фройдівського поняття несвідомого: дехто з моїх 

колег вважає, що поняття несвідомого у Фройда зводиться лише до його 

функції у психотерапевтичній практиці. Я не згоден з цим. У Фройда важли-

вим є розрізнення між первинним і вторинним процесом, або первинним і 

вторинним мисленням. Фройд виділяв деякі риси первинного процесу: там 

немає часу, там дозволена суперечність, там є підміна зов ніш ньої реальності 

психічною, а також відбуваються такі специфічні процеси, як зміщення і згу-

щення (конденсація). Тобто наявність таких мен тальних процесів — це, зре-

штою, питання емпіричної верифікації. Є сучасні дослідження, цілком екс-

периментальні, які свідчать про наявність ментальних процесів із такими ха-

рактеристиками. Якщо це так, це означає, що фрой дівське розуміння несвідо-

мого як системи «Несвідоме» має науковий сенс. В аналітичній філософії 

маємо сьогодні певне продовження цієї традиції: є праці, які в рамках теорії 

пропозиційних установок розглядають первинні пропозиційні установки — 

наприклад, фантазії, драйви, первинні бажання (не desires, а wishes). Первинні 

пропозиційні установки мають свої особливі характеристики. З одного боку, 

вони структурно схожі на «вторинні» установки, що їх давно вивчали філосо-

фи та психологи, — belief, desire, intention тощо. А певною мірою вони відрізня-

ються, бо вони первинні. Наприклад, чим фантазія відрізняється від переко-

нання (belief)? Щоб вірити чи бути переконаним у чомусь, потрібні якісь під-

стави — хоча б авторитет, або аргументи, або щось інше. Щоб знати — треба 

більше підстав. А фантазія не по требує жодної перевірки реальності. На-

приклад, я сиджу тут і водночас я можу мати фантазію, що я зараз перебуваю в 

австралійській саванні між диких звірів. Так працює первинний процес, сис-

тема «Несвідоме» — мені не потрібні підстави для цієї фантазії. 

Олена Комар: У XX сторіччі багато очікувань покладали на надзвичайно 

стрімкий розвиток штучного інтелекту. А потім брак таких швидких резуль-

татів, як нам би хотілося, пояснювали, по-перше, відсутністю досвіду — адже 

комп’ютер не наділений тілом, яке може активно взаємодіяти із се редовищем, 

такого досвіду не має, по-друге, неможливістю формалізації не сві домого. 

Наскільки я розумію, ви якраз намагаєтеся формалізувати несвідоме?

Андрій Васильченко: Я цілком переконаний, що навіть якщо теорія пер-

винних процесів Фройда потребує перегляду, є абсолютно чіткі механізми, 
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і вони працюють як годинник. І ці процеси можна формалізувати. Для фор-

малізації я використовую модальну логіку з «неможливими» світами, тобто 

паранесуперечливу, і з «відкритими», тобто неповними світами. Ґре гем Прист 

це називає logic with gaps and gluts, «логіка з проваллями і пагорбами». Там 

найцікавіше питання — як нетривіальним чином задати релевантну імплі-

кацію, щоб вона давала змогу моделювати психологічну кавзальність. Я спи-

раюсь тут на логіку інтенційності Приста, а також на праці Лінди Брейкел, 

аналітичного філософа і психіатра в одній особі, з виокремлення типів пер-

винних пропозиційних установок. Виходить, що як можна моделювати ло-

гічний умовисновок, так само можна моделювати і, скажімо, проективні 

фантазії. Тобто можна наділити робота несвідомим, або принаймні його 

елементами. Робот фантазуватиме. 

Тетяна Білоус: Чи йдеться тут про евристики ухвалення рішень, про те, 

як, наприклад, гросмейстер бачить шахову партію? Адже якщо автоматизо-

вана система змушена перебирати всі варіанти, гросмейстер може миттєво 

побачити «мат у три ходи» на сеансі одночасної гри?

Андрій Васильченко: Евристики — це трохи інше. Я зараз говорю лише 

про певні механізми первинного мислення: зміщення, згущення, перене-

сення, проекцію тощо. Йдеться про невелику кількість механізмів, але вони 

дуже потужні. Я впевнений, що ми весь час ними користуємось. У розумін-

ні цих механізмів я спираюсь на теорію об’єктних стосунків, яка сформува-

лась у працях Отто Ранка, Роналда Ферберна, Мелані Кляйн і була надалі 

розвинута у працях Доналда Вінікота, Джона Боулбі, Іґнасіо Матте Бланко, 

Томаса Оґдена та інших. Теорія об’єктних стосунків стверджує, що наші пси-

хологічні установки можуть бути спрямовані не лише на зовнішні об’єкти та 

їхні властивості і що ми також відчуваємо любов, ненависть, страх або ба-

жання щодо наших власних ментальних утворень, сформованих на підставі 

раніше інтерналізованих об’єктів нашого досвіду, наприклад, батьківських 

фігур та інших осіб; і те саме можна сказати щодо спрямованості наших 

фантазій та несвідомих переконань. Такі ментальні утворення називають 

внутрішніми об’єктами. Внутрішні об’єкти — це такі психологічні конструк-

ти, на які люди часто спрямовують свої емоції та почуття і які вони схильні 

несвідомо проектувати на реальних істот, реальні особи або речі. Наприклад, 

мені може подобатись дівчина, яка в якомусь емоційно значущому для мене 

аспекті схожа на мою матір. Або я можу поважати чи боятись когось схожо-

го на мого батька. При такому підході ключовим виявом «несвідомого» стає 

проективна фантазія — фантазія, в якій дієвець проектує внутрішній об’єкт 

на зовнішній та ототожнює їх. Це якраз і надає змогу проаналізувати пер-

винні психологічні установки засобами сучасної модальної логіки, що, сво-

єю чергою, дає можливість формалізувати основні механізми первинного 

мислення. Крім того, я вважаю, що питання про онтологічний статус вну-

трішніх об’єктів є не менш цікавим і легітимним предметом метафізичного 

дослідження, ніж питання про онтологічний статус інших «неіснуючих» 
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об’єктів, які розглядає аналітична філософія, — абстрактних об’єктів, літе-

ратурних персонажів (fictional objects) тощо. 

Олена Комар: Можливо, теорію психоаналізу як прагматично ефективну, 

на відміну від філософії свідомості Фройда, небездоганної теоретично, теж 

можна розглядати як уже наявний зразок Philosophy of Mind, яка долає explanatory 

gap, якщо не між ментальним та фізичним (хоча вона дуже embodied), то між 

наукою і філософією, бо показує, як загалом філософські методи і правильно 

використаний наратив можуть мати терапевтичні наслідки?

Вадим Менжулін: Важко сказати, чи вдалося Фрейду  2 подолати explan-

atory gap, але я в одній із своїх статей  3 намагався показати, що Фрейд ма-

неврував між менталізмом і фізикалізмом. У деяких аспектах (а ще точніше 

— епізодах!) його вчення дуже embodied, але він зробив і багато кроків у бік 

такої психології, яка була б максимально автономною від фізіології. 

Заняття історією філософії привчили мене до того, що семантика є іс-

торичною. Сенс філософських термінів постійно змінюється. В цьому плані 

щойно згаданий Зиґмунд Фрейд не є винятком. У різні періоди свого життя 

він демонстрував доволі несхожі підходи до певних проблем і досить по-

різному тлумачив певні терміни. Ба більше: інші представники глибинної 

психології вживали ці терміни в іншому значенні, зокрема й у радикально 

відмінному від Фрейдового. Якщо взяти одну лише вузьку когорту ранніх 

союзників Фрейда (таких, скажімо, як Карл Абрагам чи Отто Ранк, не кажу-

чи вже про Карла Юнґа чи Альфреда Адлера) і придивитися до їхніх позицій 

уважніше, то з’ясується, що навіть у них були різні погляди стосовно деяких 

ключових аспектів психоаналізу, причому ці погляди також далеко не за-

вжди залишалися непохитними. Але ж психоаналіз — це лише одна з бага-

тьох територій, на яких точаться суперечки стосовно співвідношення свідо-

мого та несвідомого, матеріального та ідеального, фізичного та психічного, 

тілесного та духовного тощо. Якщо поглянути на історію філософії та науки, 

побачимо ще багато різних моделей. І що з цим робити? Шукати ту з них, 

яка є остаточно істинною? Вважаю це заняття абсолютно безперспектив-

ним. Міркуючи стосовно багатьох питань (зокрема й стосовно свідомості), 

ми дуже часто стаємо заручниками міфу про можливість такого знання, що 

повністю кореспондує з реальністю, а також нашого жадання влади (може, 

тут потрібний специфічний психоаналіз?), нашого бажання знайти універ-

сальний алгоритм розв’язання будь-яких проблем (а якщо не вдається — 

видати за такий універсальний алгоритм нашу суб’єктивну точку зору). При 

цьому, як показує досвід, всі наші сподівання стовідсотково точно відобра-

зити реальність, остаточно охопити її за допомоги певної теорії, певної кон-

2 Тут і далі зберігається авторська транслітерація. Прим. ред.
3 Див.: Менжулін, В.І. Зигмунд Фрейд між натуралізмом та трансценденталізмом: ва-

ріації на тему Блюменберга, в: Актуальні проблеми духовності: Збірник наукових праць. 

Кривий Ріг, Видавничий дім, 2006, вип. 7, сс. 67–86.
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цептуальної схеми виявляються марними. Разом з тим, якщо уважніше по-

дивитися на історію цих «невдач», то стане зрозуміло, що насправді вже 

розроблено чимало моделей свідомості, які працюють (чи принаймні пра-

цюва ли в минулому), тобто дають змогу доволі ефективно розв’язува ти ті 

чи ті проблеми. Філософії свідомості варто цим скористатися. Вона може 

зай нятися розбудовою та облаштуванням своєрідного «коридору» (в дусі 

В. Джеймса), де зможуть зустрічатися та плідно співпрацювати представники 

різних альтернативних підходів та настанов (філософи та природознавці, на-

туралісти та трансценденталісти, емпіристи та раціоналісти тощо), які до того 

були заперті у своїх вузьких окремих кімнатах. Впевнений, саме такий — 

ближчий до прагматизму — підхід є найпліднішим. Візьмемо, наприклад, 

того ж самого творця психоаналізу. По-перше, Фрейдів проект можна роз-

глядати як одну зі спроб знайти баланс між такими полюсами, як філософія 

та природознавство, натуралізм та трансценденталізм тощо. По-друге, зав-

жди треба пам’ятати, що Фрейд створював своє вчення не у вакуумі. Він роз-

робляв його, виходячи з певної ситуації в розвитку медицини, психології, 

виходячи з духу часу та багатьох інших чинників, зокрема й доволі індивідуа-

лізованих. Якщо розглядати психоаналіз Фрейда не абстрактно, а з історич-

ної перспективи, то одразу стане помітно, що ця модель свідомості виявилася 

фантастично ефективною: безліч послідовників Фрейда, безліч пацієнтів, 

безліч впливів майже в усіх сферах людської діяльності. Зрозуміло, що ця 

модель не є точним відображенням реальності. Але хіба це применшує її іс-

торичне значення? Те саме, впевнений, можна сказати й про цілу низку ін-

ших підходів до розуміння феномену свідомості — як у межах глибинної 

психології, так і у філософії та науці. Якщо ми намагатимемось довести, що 

лише одна з цих моделей істинна, а решта — хибні, ми неминуче втратимо 

або загубимо багато пізнавальних та екзистенційних можливостей. Те ж саме 

стосується й визначення ключових для філософії свідомості термінів. На-

справді вони дуже полісемантичні, гнучкі, залежні від контексту, і це не вада 

їх, а перевага. Саме це рятує нас від догматичного сну, підштовхуючи пору-

шувати нові проблеми та шукати нові інструменти для їх розв’язання. Саме 

завдяки тому, що такі поняття, як «свідомість», «розум», «дух», «ідеальне», 

«spirit», «mind», «consciousness», «mentality» тощо, можуть на повнюватися новим 

змістом і утворювати нові констеляції, зберігається надія, що історія людської 

думки, історія філософії, історія свідомості та історія духа триватимуть.
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ЧОМУ ІСНУЄ «ВАЖКА 
ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ»?

Дмитро 
Сепетий

У сучасній філософії свідомості панівним напрям-

ком є матеріалізм або фізикалізм — теорія, згідно з 

якою все в дійсності є матеріальним, утворюється 

тими чи тими фізичними процесами. Великий 

вплив матеріалізму зумовлений успіхами природ-

ничих наук, які — на ґрунті теорій, що не перед-

бачають ніяких нематеріальних чинників — вияв-

ляють величезну пояснювальну та передбачуваль-

ну спроможність щодо явищ неживої природи і 

дають переконливі свідчення про те, що жива при-

рода ви никла з неживої і поступово еволюціонува-

ла до вищих форм — аж до людини з її свідомістю. 

Цей процес еволюції природно розуміти цілкови-

то в матеріальних термінах, і незрозуміло, звідки в 

ньому могло б з’явитися щось нематеріальне, яке 

не утворюється фізичними процесами, не є деякою 

їх складноорганізованою сукупністю. Ми також 

знаємо — і з повсякденного досвіду, і з медицини, і 

з сучасної нейрофізіології, що ментальні стани є 

дуже тісно залежними від збуджень тих чи тих ді-

лянок мозку, що спроможності свідомості залежать 

від нормального функціювання мозку, а серйозні 

його пошкодження ведуть до втрати відповідних 

ментальних спроможностей. Усе це, здавалося б, 

переконливо свідчить на користь матеріалізму, з 

точки зору якого свідомість якимось чином утво-

рюється (або є тотожною з) деякими фізичними 

процесами в мозку або тілі в цілому. Проте існують 

також вагомі арґументи проти матеріалізму. Ці ар-

ґументи тісно пов’язані з поняттями «пояснюваль-
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ного розриву» (Ж. Левіне [Levine, 1983]) та «Важкої проблеми свідомості» 

(Д. Чалмерс [Chalmers, 1995])  1.

Йдеться про те, що не існує логічного переходу від фактів про фізичні 

процеси, які є цілковито об’єктивними, в яких немає нічого суб’єктивного, 

до фактів про психічне як суб’єктивне. З того, що мають місце певні фізич-

ні стани та процеси, хоч би якими ці стани та процеси були, ніяким чином 

не випливає наявність тих чи тих психічних станів, що мають специфічну 

су б’єктивну якість — як воно є для суб’єкта, як це переживається су б’єк-

тивно. Саме існування суб’єктивних переживань (а також суб’єктивного 

усвідомлення, розуміння тощо) як таких залишається таємницею.

Хоча міркування про те, що стани свідомості (психіки) як щось су-

б’єктивне неможливо зрозуміти як складну впорядковану сукупність мате-

ріальних компонентів і процесів (жодний з яких нічого суб’єктивно не пе-

реживає), не є новим (можемо його побачити вже в «арґументі млина» 

Ляйб ніца), для філософії свідомості більшої частини XX сторіччя характер-

ною була тенденція іґнорувати цю проблему, аж поки Томас Нейґел наново 

привернув до неї увагу у знаменитій статті «Як воно — бути кажаном» [Nagel, 

1974]. У цій статті Нейґел пропонує поміркувати про суб’єктивний досвід 

істот з чуттєво-психічною організацією, що суттєво відрізняється від люд-

ської, — наприклад, кажанів. Кажани сліпі або майже сліпі (деякі види ма-

ють слабкий зір); у просторі вони орієнтуються переважно за допомоги дуже 

складної ехолокаційної системи: кажан посилає радіосиґнали певних час-

тот, і ці сиґнали, відбиваючись від різних предметів, повертаються до нього 

через певний час зі зміненими частотами, й відтак кажан за цим часом і змі-

нами може орієнтуватися, як розташовані й рухаються предмети навколо 

нього, уникати зіткнень, полювати за здобиччю тощо. Ймо вірно (якщо ми 

не вважаємо, слідом за Декартом, що лише людина має свідомість, а всі тва-

рини є просто складними автоматами, які нічого су б’єк тивно не відчува-

ють), що кажани мають особливі суб’єктивні відчуття- пе ре жи вання ехоло-

каційного сприйняття. Проте ми, люди, не можемо дізнатися, як це відчу-

вається (як воно для кажана — мати ехолокаційні сприйняття), хоч би яким 

точним і докладним було наше знання про фізичні стани та процеси, 

пов’язані з цим сприйняттям (частоти радіохвиль, що їх посилає та приймає 

кажан, процеси в його нервовій системі й мозку, відповідальні за обробку 

цих сиґналів тощо). Ехолокаційні сприйняття кажанів можуть бути настіль-

ки ж неподібними до жодних людських суб’єктивних переживань, як наші 

зорові сприйняття неподібні до слухових; у такому разі ми неспроможні 

1 Тут і далі, говорячи про Важку проблему свідомості, я вживаю велику літеру «В», щоб 

підкреслити, що йдеться не просто про те, що проблема є важкою у сенсі складності її 

розв’язання, а про те, що вона, згідно з Чалмерсом, є Важкою в особливому, унікально-

му сенсі. У Чалмерса цю унікальність підкреслює артикль «the» («the hard problem of 

consciousness»). 
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навіть уявити, якими вони є, і в нашій мові немає слів для їх позначення. 

Подібно, якби існували якісь розумні інопланетяни без зору, — можливо, з 

якоюсь кажаноподібною системою просторової орієнтації, — вони не мог-

ли б уявити, як воно — бути людиною і відчувати (су б’єктивно переживати 

зорові сприйняття) як людина, — навіть якби вони знали всі фізичні факти 

про електромагнітні хвилі, що відповідають різним кольорам, а також про 

людську систему зору й мозок. Специфічно людські форми досвіду (зокре-

ма, зорові сприйняття як суб’єктивні переживання) були б тими фактами, 

які інопланетяни не могли б описати й зрозуміти, невисловлюваними в їх-

ній мові (оскільки вони не мають такого досвіду, то в їхній мові немає по-

нять для його позначення).

Один з висновків, який робить з цього Нейгел, полягає в тому, що «іс-

нують факти, які не полягають в істинності суджень, що можуть бути ви-

словлені людською мовою. Ми можемо бути змушені визнати існування 

таких фактів без здатності висловити або зрозуміти їх» [Nagel, 1974: p. 441]. 

Інший важливий висновок: «фізичне пояснення поведінкових або функціо-

нальних станів не пояснює психічного, оскільки воно не пояснює його су-

б’єктивних рис: яким є (як переживається) той чи той психічний стан для 

його власника» [Nagel, 1979: p. 188], і так само «cуб’єктивний характер до-

свіду … не піддається аналізу в термінах будь-якої пояснювальної системи 

функціональних станів… оскільки останні можливо приписати роботам чи 

автоматам, які поводяться подібно до людей, хоча й нічого не відчувають» 

[Nagel, 1974: p. 436].

Жозеф Левіне описав цю ситуацію як «пояснювальний розрив» (expla-

natory gap) між фізичним та психічним і докладно обґрунтовував думку про 

неспроможність усіх наявних матеріалістичних підходів подолати цей роз-

рив ([Levine, 1983; 2001]).

Хоча арґументи Нейґела і Левіне вказують на принципову неможли-

вість подолання пояснювального розриву, тобто пояснення того, як свідо-

мість може утворюватися фізичними компонентами та процесами, вони 

все ж не вважали, що це доводить хибність матеріалізму. На думку Нейґела, 

правильний висновок полягає у тому, що «фізикалізм є позицією, якої ми 

не можемо зрозуміти, оскільки ми не маємо на сьогодні ніякої концепції 

того, як він може бути істинним» [Nagel, 1974: p. 446], — ми не маємо навіть 

зародків такої концепції. Подібним чином і Левіне тлумачив проблему по-

яснювального розриву як радше епістемологічну, ніж метафізичну — як 

проблему принципових обмежень нашої спроможності розуміння. Думку 

про нашу принципову неспроможність зрозуміти природу свідомості та ха-

рактер її зв’язку з фізичними процесами поділяє й обґрунтовує ще один 

впливовий сучасний філософ свідомості Колін МакҐін [McGinn, 1999]. 

Відповідно, в сучасній філософії свідомості виокремлюють напрямок, який 

називають «містеріанізм», чільними представниками якого вважають цих 

трьох філософів. Натомість інші філософи, такі як Девід Чалмерс [Chal-
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mers,1996] і, в нещодавньому минулому, Френк Джексон [Jackson, 1982; 

1986], розглядають це як вагомий арґумент проти матеріалізму. З точки зору 

запропонованої ними арґументації, ми не просто неспроможні зрозуміти, 

як свідомість утворюється фізичними компонентами та процесами, а має-

мо вагомі підстави вважати, що ніякі фізичні компоненти та процеси не 

можуть утворювати феноменальні ментальні стани.

Чалмерс увів в обіг термін «Важка проблема свідомості», щоб звернути 

увагу на неможливість пояснення феноменальних ментальних станів, cу-

б’єктивних переживань-досвідів (experiences) на ґрунті фізичних процесів, 

навіть якщо науковцям удасться пояснити на такому ґрунті всі аспекти по-

ведінки та виконання «функцій», що асоціюються зі свідомістю. Проблеми 

пояснення функцій (каузальних ролей у функціюванні організму та пове-

дінці, або «обробленні інформації» за комп’ютерною моделлю) Чалмерс на-

зиває «легкими» проблемами свідомості — не тому, що вони справді легкі 

(Чалмерс визнає, що деякі з них можуть бути дуже складними), а тому, що у 

нас є всі підстави вважати, що вони в принципі можуть бути розв’язані ре-

дуктивним шляхом (відтак, біологічні функції можливо редуктивно пояс-

нити в термінах понять нижчого рівня, наприклад, хімічних, які, у свою 

чергу, можливо редуктивно пояснити у термінах ще нижчих рівнів, і так до 

найнижчого, мікрофізичного рівня): оскільки в понятті цих функцій немає 

нічого, крім певних каузальних ролей у продукуванні просторової динаміки 

різних частин і частинок людського тіла, то зрозуміло, що ці каузальні ролі 

можуть виконуватися деякими фізичними процесами, і залишається лише 

знайти ті фізичні процеси, які можуть належним чином заповнити цю кау-

зальну нішу, і пересвідчитися, що ці процеси дійсно відбуваються в мозку, 

коли виконуються відповідні функції. Проте хоч би якими разючими були 

успіхи у знаходженні таких редуктивно-функ ціо нальних пояснень (тобто 

у розв’язанні «легких» проблем свідомості), ці пояснення зовсім не затор-

кують тих суб’єктивних, феноменальних ментальних станів, які супрово-

джують відповідні фізичні процеси та виконання функцій.

«Справді Важка проблема свідомості — проблема суб’єктивного досвіду. 

... навіть після пояснення виконання всіх коґнітивних і поведінкових функ-

цій в околицях досвіду ... залишається без відповіді подальше питання: Чому 

виконання цих функцій супроводжується досвідом? ... Існує пояснювальний 

розрив (термін, введений Левіне 1983 року) між функціями і досвідом. ... 

Факти про досвід не можуть автоматично випливати з жодного фізичного 

звіту, оскільки немає концептуальної суперечності в тому, що будь-який да-

ний процес міг би існувати без досвіду. Досвід ... логічно не випливає з фізич-

ного» [Chalmers, 1995: p. 201, 203, 208].

Існування цього суб’єктивного виміру залишається загадкою, яку ре-

дук ціоністсько-матеріалістичні підходи не розв’язують і в принципі не мо-

жуть розв’язати. Натомість прибічники таких підходів пропонують різні 

теорії, що можуть слугувати розв’язанням «легких» проблем свідомості, і 
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вважають або роблять вигляд, ніби цим вони пояснили все, що потребує 

пояснення. Таким чином, Важку проблему свідомості не розв’язують, а не-

мовби не помічають. Але ж у психофізичній проблемі йдеться саме, або на-

самперед, про це — про свідомість-психіку як особистий суб’єктивний ви-

мір, або про психічних суб’єктів як тих, хто має такі суб’єктивні пе ре-

живання-досвіди. Коли замість пояснення того, як такі суб’єктивні стани 

чи їх носії-суб’єкти можуть утворюватися фізичними сутностями та про-

цесами, пояснюють, як ті чи ті функції можуть виконуватися певними фі-

зичними сутностями та процесами, і це подають як розв’язання психофі-

зичної проблеми, то це є просто плутаниною і (ймовірно, неусвідомлюва-

ною) підміною понять.

Щоб краще зрозуміти, чому існує Важка проблема свідомості, варто 

розглянути інші приклади ототожнення (або редукції) явищ, знайомих із 

повсякденного досвіду, з більш фундаментальними явищами, про які гово-

рить фізика, — такі непроблематичні приклади, як тотожність води й су-

купності молекул H
2
O, блискавки й електричного розряду, теплоти й кіне-

тичної енергії руху молекул, кольору й частоти електромагнітних хвиль 

тощо. Чи є випадок свідомості аналогічним до цих випадків, і якщо ні, то в 

чому суттєва відмінність? Коротко відповісти на це питання можна так.

У всіх згаданих вище випадках, крім свідомості, як і в усіх інших випад-

ках непроблематичних ототожнень або того, що в науці вважають успішно 

здійсненими редукціями, ми маємо справу або (1) з певними просторовими 

феноменами на вищому рівні розгляду (наприклад, такими знайомими з 

повсякденного досвіду речами, явищами, властивостями, як вода, блискав-

ка), або (2) з якимись зовнішніми чинниками, що ідентифікуються через 

характерні відчуття, які вони типово у нас викликають (теплота, кольорові 

сприйняття), а також, можливо, через певні безпосередньо спостережувані 

просторові феномени, які в нашому досвіді стабільно корелюють з такими 

характерними відчуттями (наприклад, розширення або звуження певних 

речовин, які використовуються як показники стовпчиків термометрів).

У першому випадку зрозуміло, що просторові феномени вищого рівня 

можуть утворюватися з більш низькорівневих просторових компонентів, і 

зрозуміло, як зовнішньо спостережувані просторові конфіґурації та їх дина-

міка (фізичні рухи спостережуваних об’єктів та їхніх частин) утворюються 

просторовими властивостями та відношеннями між їхніми складовими час-

тинами та динамікою цих відношень (їх зміною з часом, фізичними рухами). 

Зрозуміло також, як інші фізичні властивості макроскопічних об’єктів логіч-

но випливають з певних фактів про фізичні властивості їхніх складових ком-

понентів, їхні просторові відношення, що змінюються з часом, способи їх 

взаємодії тощо. Наприклад, вода у склянці розташована в тій самій ділянці 

простору, що й множина молекул H
2
O, з яких вона утворена; обсяг води ло-

гічно випливає з (і його можна розрахувати на основі) фактів про кількість та 

взаємне розташування молекул H
2
O, маса води є сумою мас молекул H

2
O; 
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властивість води бути рідкою речовиною логічно випливає з певних фактів 

щодо того, наскільки міцно молекули H
2
O тримаються одна одної тощо.

Звичайно, ми можемо не знати (і часто не знаємо) деяких фактів про 

властивості, структуру, динаміку взаємодії на нижчому рівні, потрібних для 

того, щоб з цього логічно вивести деякі факти про властивості на вищому 

рівні. Також можливо (і часто трапляється), що деякі високорівневі власти-

вості утворюються низькорівневими властивостями та структурами у дуже 

складний спосіб, який науковцям поки що не вдалося (і можливо, що ніко-

ли не вдасться) відкрити. Є також проблема можливості адекватного «пере-

кладу» високорівневих понять у низькорівневі. Візьмемо, наприклад, по-

няття «кіт». Зрозуміло, що ми ідентифікуємо котів за певними спостережу-

ваними нами просторовими конфіґураціями та їх змінами з часом. А проте 

надзвичайно складно математично точно описати характер тих конфіґура-

цій і динаміки, які ми інтуїтивно ідентифікуємо як котів, — так, щоб мож-

ливо було закласти цей опис у комп’ютерну програму, і ця програма, вико-

нувана на комп’ютері зі спостережувальними камерами, могла б ідентифі-

кувати котів (розрізняючи їх від інших предметів і тварин) так само успішно, 

як це робимо ми. Надзвичайно складно редукувати-перекласти поняття 

«кіт» у терміни взаємного розташування молекул котячих тіл. Наскільки 

мені відомо, поки що це нікому не вдалося і можливо, що ніколи й не вдасть-

ся. А проте здається логічно очевидним, що це — епістемологічна справа 

надмірного рівня складності, а не онтологічна нередуковність. Адже поза 

сумнівом те, що ми ідентифікуємо котів за деякими просторовими конфіґу-

раціями та характером їх змін у часі. Кожну конкретну таку конфіґурацію в 

принципі можливо описати в термінах менших масштабів, аж до масштабів 

мікрорівня (хоч би й до рівня молекул та атомів, тільки що такий обсяг буде 

неймовірно великим, оскільки вказуватиме просторове розташування бага-

тьох мільярдів атомів). Тож, поза сумнівом, кожне конкретне котяче тіло 

(залишимо відкритим питання про існування котячої душі) в кожний мо-

мент часу є (в принципі, онтологічно) редуковним до рівня атомів або мен-

ших мікрочасток, з яких воно складене. Труднощі з редукцією тут виника-

ють не щодо конкретних фізичних тіл, котів, а щодо поняття кота, яке на-

лежить не до фізичної реальності, а до нашої свідомості та повсякденної 

практики інтерсуб’єктивної комунікації. Натомість у випадку свідомості 

йдеться про (не)редуковність до фізичного конкретних психічних станів, 

які ми постійно переживаємо (відчуття, емоції, мислення, бажання як ми їх 

суб’єктивно переживаємо та усвідомлюємо), та нас самих як конкретних 

психічних суб’єктів — тих, хто переживає ці стани.

У другому випадку — типу теплоти, кольорів тощо — початковий (по-

всяк денний) смисл відповідних понять — це посилання на якісь (спочатку 

невідомі) зовнішні (що належать до навколишнього світу) чинники, що 

ідентифікуються за характерними відчуттями, які вони типово у нас викли-

кають. Тож для ототожнення теплоти чи червоного кольору з певними 
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(мік ро)фізичними властивостями (такими, як кінетична енергія молекул 

або диспозиція поверхні предмета відбивати електромагнітні хвилі певних 

частот, поглинаючи хвилі інших частот) достатньо виявити ті фізичні влас-

тивості навколишнього середовища, за наявності яких за «нормальних» 

умов у нас виникають відповідні відчуття (відчуття холоду чи теплоти, зо-

рове сприйняття червоного) і наявністю яких можливо пояснити наші від-

повідні відчуття у переважній більшості випадків, коли вони виникають. 

Логічно зрозуміло, що це можуть бути такі властивості, які проявляються 

не лише у породженні у нас деяких типових відчуттів, але й у певних впли-

вах на просторову динаміку інших фізичних процесів. І виявляється, що 

так воно і є. Зрештою, вони викликають у нас відповідні відчуття не безпо-

середньо (впливаючи прямо на наші свідомості), а за посередництва інших 

фізичних процесів, зокрема, тих, що відбуваються в наших тілах на шляху 

від органів сприйняття до мозку, і тих, що відбуваються в мозку  2.

В обох цих випадках немає логічного розриву між тими феноменами, які 

ми намагаємося редукувати до фізичних феноменів нижчого рівня, та того 

роду сутностями й властивостями, що належать до цього нижчого рівня. В 

тому чи тому конкретному випадку можуть бути незаповнені лакуни у на-

шому знанні, через які нам поки що не вдається успішно здійснити редук-

цію/ототожнення, але ці лакуни є в принципі заповнюваними чимось того 

самого роду, що й відомі фізичні сутності з їхніми відомими властивостями.

У випадку свідомості ситуація є зовсім іншою, оскільки тут ідеться про 

редукцію до фізичного (ототожнення з деякими фізичними феноменами) 

не інших просторових феноменів вищого рівня і не чогось у навколишньо-

му (фізичному) світі, що типово викликає в нас певні стани свідомості, а 

самих станів свідомості. На відміну від усіх випадків успішної редукції, у 

випадку свідомості ми не можемо абстраґуватися від феноменального, 

суб’єктивного, оскільки це означало б абстраґуватися саме від того, що по-

требує пояснення, — від самої свідомості як такої. Варто тут звернути увагу 

на наступне пояснення Томаса Нейґела щодо (не)можливості редукції сві-

домості (досвіду) до чогось нефеноменального (несуб’єктивного):

«Неможливо вилучити з редукції феноменальні риси досвіду у той спо-

сіб, в який ми вилучаємо феноменальні риси звичайної речовини з її фі-

зичної чи хімічної редукції — а саме, пояснюючи їх як впливи на свідомість 

людини-спостерігача. Щоб захистити фізикалізм, необхідно дати фізичне 

пояснення самих феноменальних рис. Але оскільки ми розглядаємо їх 

суб’єктивний характер, здається, що це неможливо» [Nagel, 1974: p. 167].

2 Альтернативною логічною можливістю є вплив деяких властивостей зовнішнього ото-

чення безпосередньо на свідомість (без посередництва фізичних процесів у тілі, зокрема 

мозку, людини). Наскільки ми знаємо, в дійсності нашого світу така логічна можливість 

не реалізована (хіба що у виняткових випадках деяких екстрасенсорних здібностей, як що 

припустити їх існування). Наскільки ми знаємо, у нашому світі безпосередній вплив на 

свідомість мають лише якісь фізичні процеси в мозку.
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Тому численні в сучасній філософській літературі «пояснення свідо-

мості», які «виносять за дужки» або оголошують ілюзією суб’єктивне як таке 

(найвідоміший приклад — книга Д. Денета «Consciousness Explained»), є 

насправді непоясненням свідомості (її іґноруванням або запереченням) і 

поясненням натомість чогось іншого «в околицях» — форм поведінки та 

функцій, асоційованих з відповідними станами свідомості. Але здається, 

що пояснити суб’єктивне, феноменальне (переживання-досвід, усвідом-

лення) на підставі чогось, що не має ніяких суб’єктивних переживань та 

усвідомлення, редукувати ментальне-суб’єктивне до нементального-не су-

б’єк тивного неможливо, і ця неможливість є принциповою: йдеться не про 

лакуни у нашому знанні, які в принципі можуть бути заповнені, а про ради-

кальний логічний розрив, що не може бути заповнений ніякими фізичними дета-

лями або/та уточненням смислу понять. Можливе зв’язування-місток у формі 

особливих, психофізичних законів природи; але це означало б хибність ма-

теріалізму і слушність якоїсь версії психофізичного дуалізму: психічне, 

суб’єктивне є чимось принципово нередуковним до фізичного, не ут во-

рюється фізичними процесами (як результат їх складного поєднання й 

упорядкування в просторі та часі), а є чимось понад, додатково до них, хоча 

й тісно пов’язаним з ними каузальними зв’язками, що діють через психо-

фізичні закони природи.
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Dmytro Sepetyi

WHY THERE IS “THE HARD PROBLEM OF CONSCIOUSNESS”?

The most prominent aspect of the contemporary Philosophy of Mind is the hot discussion 

between adherents of materialist directions, who think that modern scientific knowledge 

gives persuasive evidence that the mind is identical with or constituted by some physical 

structures and processes in the brain, and opponents of materialism, who point out the ex-

istence of an explanatory gap from the physical to the phenomenal (subjective) or “the hard 

problem” of consciousness, that is, of explaining the existence of subjective experiences. 
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In this paper, the author expounds the meaning of the concepts of the explanatory gap and 

the hard problem, and argues for their reality and ontological significance. To explain the 

existence of the hard problem of consciousness, the author highlights the principal differ-

ence between the task of physical reduction of the phenomenal mind, and all other cases of 

successful physical reduction. He concludes that the explanation of the subjective (phe-

nomenal, experience, consciousness) on the basis of something that has no subjective expe-

riences and awareness, that is, the reduction of the mental (subjective) to nonmental (non-

subjective) is impossible in principle. The alternative to such an explanation (reduction) is 

bridging the physical-to-mental explanatory gap with special psychophysical laws of nature, 

which would mean that materialism is false and some variety of mindbody dualism is true.
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У сучасній філософії свідомості (Philosophy of Mind), 

центральній філософській дисципліні аналітичної 

традиції у філософії, не існує чітких визначень та 

остаточно розбудованих зв’язків між такими тер-

мінами і відповідними концептами, як свідомість 

(mind), усвідомлення (consciousness) і психіка (psy-

chics). Часто вони виявляються синонімічними, 

особливо з погляду на те, як ними оперують різні 

автори. На інтуїтивному рівні зрозуміло, що вони 

є різними модусами концептуалізації ментального 

життя людини, і ми пропонуємо спробувати у цій 

розвідці застосувати саме такі, наведені вище їх 

відповідники.

У цій статті критично проаналізуємо розуміння 

усвідомлення в термінах його суттєвих ознак кла-

сиком аналітичної філософії Дж. Серлем. Кон цеп ти 

«свідомість» та «усвідомлення» є наріжним каме-

нем для аналізу в межах філософії свідомості, ме-

тодологія якої може виявитися оманливою, що упе-

редить можливість плідних результатів у її ме жах. 

Це засвідчує дискусія, до якої ми звернемося в дру-

гій частині статті, між М.Р. Бенетом та П.М.С. Га ке-

ром [Bennett, Hacker, 2007], з одного боку, і Дж. Сер-

лем [Searle, 2007] та Д. Денетом [Dennett, 2007], що 

прагнуть спростувати арґумент Бенета й Гакера, з ін-

шого боку.

Коли йдеться про усвідомлення, є загально прий -

нят ними такі його риси, виокремлення яких вдало 

сформулював Дж. Серль [Searle, 1994] і, як ми в подаль-

шому опишемо, якими важко не схарактеризувати 
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і свідомість. Кожен з цих термінів, і свідомість (mind) і усвідомлення (con-

sciousness), не має усталеного визначення, яке приймали би всі. Отже, згідно 

із Серлем, можна виокремити такі вісім суттєвих рис усвідомлення, що мають 

бути предметом різноманітних емпіричних досліджень.

Суб’єктивність, що є станом «перебування у тямі» (awareness), станом 

чутливості (sentience). Які нейробіологічні процеси стоять за цим станом, 

що його безпосередньо внутрішньо переживає людина? Термін «су б’єк-

тивність» може видатися невдалим. Ми взагалі наполягаємо на нищівності 

суб’єкт-об’єктної дихотомії у всіх можливих протиставленнях, адже з по-

зиції філософії дії (практичної філософії), яку ми відстоюємо, таке проти-

ставлення знімається. Йдеться про людину в статусі дієвця, який своєю 

активністю, діями, що можуть бути ґармонійно домірними природі речей, 

актуалізує їх (речей) наявність. І власна свідомість, і інші люди, і світ на-

вколо, і спільносвітні орієнтації, постають зсередини активності дієвця.

Разом з тим застосування характеристик «суб’єктивний», «об’єктивний» 

інколи важко уникнути. Адже суб’єктивність у наведеному значенні внут-

рішньої притомності є безпосередньо доступною людині, у цьому смислі, 

іноді кажуть про «привілейований доступ» до власної свідомості; проте на-

ука, в класичному її розумінні — принаймні від XVII сторіччя, прагне об’єк-

тивності.

Йдеться про епістемологічну об’єктивність наукових досліджень та он-

тологічну об’єктивність того, що існує і що досліджується наукою. Тобто в 

епістемологічному розумінні прагнуть встановити об’єктивно істинне знан-

ня, що не залежало б від окремих власних поглядів і бажань дослідників. 

Якщо такими є статуси знання та істини, то і те, про що знання, має існува-

ти об’єктивно. Тобто реальність, яку досліджує наука, має бути об’єк тивною, 

незалежною від людського досвіду. Проте саме об’єктивність наукового знан-

ня, а не онтологічна об’єктивність є суттєвою рисою класичної науки. Отже, 

нейронауки прагнуть епістемологічно об’єктивного дослідження онтоло-

гічно суб’єктивної реальності — реальності су б’єк тив них станів та їхніх 

ознак усвідомлення. Для Серля епістемологічно об’єк тивна наука про онто-

логічно суб’єктивне видається прийнятною.

До цього можна поставитися скептично, адже сама наведена фіксація 

суб’єктивності та об’єктивності видається суперечливою. Нам бачиться 

більш слушним відмовитися від термінів «суб’єктивність» та «об’єк тив-

ність» узагалі, аби запобігти зазначеним протиставленням і суперечностям. 

Йдеться про дійсно внутрішньо доступне кожному власне ментальне життя, 

перебіг його переживань, їх чинність завдяки власній активності з усвідом-

лення, активність з «перебування при тямі». Поза такою активністю, здійс-

ненністю наведена риса усвідомлення (суб’єктивність у термінах Серля, 

«перебування при тямі», запропоноване нами) не є чинною.

Єдність, цілісність (unity) усвідомлення. Різноманітні ментальні пережи-

вання відбуваються з людиною одночасно, як єдиний досвід усвідомлення. 
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Серль проводить аналогію з кантівським трансцендентальним синтезом ап-

перцепції і з тим, що нейробіологи називають «проблемою зв’я зу вання» (bind-

ing problem). Єдність усвідомлення виявляється в кожний момент як те, що 

всі переживання постають перед нами як єдине поле усвідомлення, і усвідом-

лення поширюється за межі таких окремих моментів, вони усвідомлюються 

продовжуваними, в послідовності. Цьому відповідають різні типи пам’яті.

Залишається дискусійним, з нашого погляду, чи можна і чи варто вво-

дити рису єдності усвідомлення, ілюструючи її дискретними моментами 

усвідомлення. Саме виокремлення подібних моментів видається сумнів-

ним. Досвід усвідомлення є певним «потоком» переживань, станів, його 

поділ на моменти є доволі умовним і пов’язаний з різними змістами усві-

домлених переживань. Єдність усвідомлення як його характерна ознака 

неминуче здійснюється кожним з нас (за нормальної (здорової, непатоло-

гічної) психіки і дотримання поширених у певному спільносвітньому се-

редовищі звичок). Наш привілейований доступ до внутрішніх ментальних 

переживань, станів, до внутрішнього усвідомлення засвідчує єдність остан-

нього й умовність його розчленування на різні частини в різні часи. Тлом 

єдності усвідомлення є особистісна тотожність «Я», тобто те, що кожний з 

нас залишається тотожний собі впродовж життя попри можливості суттє-

вих внутрішніх і зовнішніх змін, брак пам’яті про себе тощо; зазначимо на-

віть так: тотожність особистості проявляється цілісністю усвідомлення, 

тому цю рису — цілісність усвідомлення — можна вважати епіфеноменом 

тотожності особистості.

Спрямованість (інтенційність, intentionality) усвідомлення. Усві дом лен ня 

завжди є спрямованим на щось, наші ментальні стани і переживання зав-

жди про щось. Те, про що наші переконання, бажання, страхи, інтереси, не 

обов’язково є тим, що існує в фізичному світі. Їхні змісти можуть бути по-

милковими, такими, що відсилають самі до себе, такими, що з’являються 

під зовнішнім впливом, тощо. Звичайно, не всі ментальні процеси є таки-

ми, що усвідомлюються, проте неусвідомлювані (що не потрапляють до ува-

ги) і підсвідомі (а також надсвідомі в термінах фройдизму) процеси, пере-

живання і стани є такими, що принципово могли б стати доступними 

особистісному усвідомленню і загальнолюдському розумінню. Наголосимо 

спеціально, що з філософської точки зору саме така принципова можли-

вість певного змісту стати змістом усвідомлення, тим, на що спрямоване 

усвідомлення, є вкрай цікавою. Змісти не існують як такі, у власному стату-

сі, поза тим, щоб бути змістами особистісного усвідомлення і, відповідно, 

загальнолюдського розуміння.

Розрізнення між центром і периферією усвідомлення. Оскільки одночасно 

в «поле» усвідомлення потрапляють різноманітні переживання і змісти, їм 

приділяють не однакову увагу. Проте увагу можна переключати, переспря-

мовувати. Серль наполягає, що переключення більшої уваги на певний зміст, 

або ж переживання, що тоді усвідомлюється більшою мірою, засвідчує, що 
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дане переживання було наявним у полі усвідомлення на периферії, проте не 

було відсутнім узагалі. Якби воно було відсутнім, не було б на що переклю-

чати увагу, робити його центром усвідомлення.

Ґештальт-структура досвіду усвідомлення. Усвідомлення досвіду харак-

теризується структурністю, що переважає, в безпосередньому переживанні 

структурність сприйманого стимулює відчуття та їх усвідомлення. Нам влас-

тиво, ми схильні переживати структурно. Це затвердилось у ґештальт-пси-

хології і є, на думку Серля, одним із найважливіших відкриттів у її межах. 

Йдеться про те, що нам природно і звично при усвідомленні структурувати 

те, що ми сприймаємо і переживаємо, у певних формах, відповідно до на-

ших здатностей, набутих звичок тощо. Тобто ми структурно асоціюємо та 

адаптуємо в усвідомленні те, на що воно спрямоване, включно з даними 

сприйняттів. Таким чином, ми сприймаємо, усвідомлюємо, міркуємо тощо 

завжди у певний спосіб, певним властивим нам — особистісно та спільно з 

іншими — і культурно поширеним чином.

Аспект знайомства (обізнаності, ознайомленості, familiarity). Люди 

звик ли сприймати будинки, дерева тощо саме як такі предмети, ставитися 

позитивно і неґативно до певних ситуацій і т. ін. Тобто нам природно асимі-

лювати досвід набором більш-менш засвоєних категорій. Цей аспект може 

мати певний ступінь.

Нам видається, що дві попередні риси усвідомлення можна поєднати в 

одну, а, можливо, навіть звести до риси спрямованості усвідомлення. Ос-

кільки і те, що Серль називає ґештальт-структурою досвіду усвідомлення, і 

аспект знайомства видаються деталізацією механізму того, як, в який спосіб 

наше усвідомлення завжди має спрямованість на дещо. «Аспект знайомст ва» 

є подібним до звичок, набутих у процесі зростання і перебування в певному 

спільносвітньому середовищі. «Ґештальт-структуру досвіду усвідомлення» 

також можна інтерпретувати повністю аналогічним з «аспектом знайомст ва» 

чином, проте можна тлумачити і в термінах апріорності, вроджених здатнос-

тей. Останнє видається сумнівним, проте можна схематично зупинитися 

на тому, щоб «аспект знайомства» інтерпретувати в термінах звичок, а «ґе-

штальт-структуру досвіду усвідомлення» — в термінах здатностей. У такому 

разі знов-таки видається виправданим і вдалим поєднати ці дві риси в одну.

Настрій. Кожен з нас перебуває в певному настрої, настрій, на думку 

Серля, пронизує досвід усвідомлення особистості. Настрій тут розуміється 

доволі загально, не як безпосередньо депресивний або ж піднесений, до-

брий або поганий гумор, апатія чи байдужість, а і як такий, що наявний 

навіть тоді, коли його неможливо спеціально зафіксувати й описати.

Нам видається гідним згоди, що перебування в певному настрої можна 

пояснити в біохімічних термінах, а з іншого боку — впливом явних і неяв-

них обставин, що стосуються і залучають носія настрою. Це показує й до-

свід плідних (і не зовсім плідних) медикаментозних втручань, що допома-

гають контролювати настрій.
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Разом з тим, напевне, варто виокремлювати настрій не як окрему рису 

усвідомлення, а, знов-таки, як механізм спрямованості усвідомлення, за-

гальну перспективу спрямованості усвідомлення. Настрій як така риса 

спрямованості усвідомлення вартий уваги і є власне наявним тільки тоді, 

коли його можна описати. Тоді він є епіфеноменом певних нейрофізіоло-

гічних процесів, на них можна зважати, пробувати контролювати тощо за-

для упередження небажаної (заздалегідь такої, що викривляє) спрямова-

ності усвідомлення.

Наполягати на тому, що настрій завжди наявний, навіть коли його усві-

домлено не відчувають і тоді його зовсім не можна описати (на відміну від 

того, коли його можна описати і коли його відчувають, проте не можуть 

мовно зафіксувати), видається невиправданим. Бувають нормальні психіч-

ні стани, не супроводжувані жодним настроєм, позбавлені жодного на-

строю.

Остання суттєва риса усвідомлення, за Серлем, — межові умови (bound-

ary conditions) усвідомлення. Більш вдало це можна назвати ситуаційністю 

усвідомлення. Йдеться про те, що наше усвідомлення завжди ситуаційне, 

ми переживаємо власне усвідомлення ситуаційно.

Разом з тим усвідомлення ситуації, в якій має місце усвідомлення, може 

бути на периферії, або ж, на думку Серля, начебто відсутнє взагалі. Від-

сутність усвідомлення ситуації, в якій відбувається усвідомлення, на на шу 

думку, не узгоджується з тим, як Серль описує рису розрізнення між цен-

тром і периферією усвідомлення. Адже якщо усвідомлення ситуації усвідом-

лення відсутнє взагалі, то як можливе переключення уваги на нього? Тоді 

ситуаційність не була б суттєвою рисою усвідомлення.

Можливо, знов-таки і не варто виокремлювати її як таку окрему рису, а 

говорити про ситуаційність як можливий (не завжди наявний суттєвим чи-

ном) аспект спрямованості. Адже якщо людина в певному (можливо, але 

не обов’язково, похилому, адже це може трапитися з кожним) віці не зав-

жди миттєво здатна схопити, наприклад, який сьогодні день, місяць, скіль-

ки їй років і тому подібні ознаки ситуації, в якій вона перебуває, то вони й 

не будуть суттєво ситуаціювати спрямованість її усвідомлення.

У такий спосіб із наведених Серлем восьми рис усвідомлення, всі з 

яких можна приписати як суттєві для свідомості, тільки три перші, на наш 

погляд, є власне суттєвими. Це — «перебування при тямі», єдність чи ціліс-

ність (що є епіфеноменом особистісної тотожності) і спрямованість. Інші з 

наведених Серлем рис (розрізнення між центром і периферією, ґештальт-

структури та аспект знайомства, настрій, ситуаційність) — радше механіз-

ми, що деталізують те, як проявляє себе спрямованість усвідомлення. Те, 

що всі риси стосуються як усвідомлення, так і свідомості, засвідчує, що 

термінологічна непроясненість їх і їхні відмінності є доволі умовними.

Свідомість вочевидь є більш загальним, порівняно з усвідомленням, 

концептом. Проте ця очевидність може видатися оманливою: дійсно часто 
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ці концепти збігаються, а їх розрізнення виявляється зайвим ускладнен-

ням, що заплутує розбудову дослідження. Усвідомлення видається таким, 

що не включає такі процеси свідомості, яким бракує спрямованості й «пере-

бування при тямі». А цілісність (єдність), пов’язана з належністю свідомості 

окремому носієві, навіть якщо не усвідомлюється спеціально, сутнісно ха-

рактеризує свідомість, натомість можна вести мову про суспільну свідо-

мість та усвідомлення тощо. Наведений аналіз демонструє багатогранність, 

багатощаблевість і складність методологічного оформлення тематики фі-

лософії свідомості.

Перейдемо до наступної важливої проблематики. Як свідомість, усві-

домлення, ментальні процеси співвідносяться з фізичними, тілесними ста-

нами, процесами. Їх пов’язаність здається безсумнівною. Наприклад, наш 

перцепційний досвід залежить від того, яким є зовнішній світ, що його фік-

сують наші органи сприйняття, а також від процесів, що мають місце в 

мозку. Як моє бажання випити води спрямовує рухи мого тіла, щоб дотяг-

нутися до склянки? А. Шопенгауер називав психофізичну проблему «світо-

вим вузлом», непіддатним для розв’язання.

Постановкою та сучасним розумінням цієї проблеми ми завдячуємо, 

крім інших, і Р. Декарту. Для нього свідомість — ментальна субстанція, сут-

нісна природа якої — мислення та усвідомлення. Тіло, або матеріальна суб-

станція — протяжність, що є масою. Тому є сутності, що стосуються імма-

теріальних свідомостей, а також ті, що стосуються матеріальних тіл, крім 

того — ментальні (мислення, бажання, відчуття) та фізичні (форма, розмір, 

вага) властивості. Свідомість і тіло об’єднані в людській істоті.

Найпоширенішим є погляд, відповідно до якого світ є принципово фі-

зичним: якби вся матерія зникла, то у світі нічого не залишилося б, ні свідо-

мостей, ні сутностей, ні життєвих спроможностей і людських здатностей. 

Цей погляд називають фізичним монізмом або онтологічним фізикаліз мом. 

Згідно з ним, ментальні стани і процеси з’являються у певних комплексних 

фізичних системах, таких, як, наприклад, біологічний організм, а не іммате-

ріальний привід. Тому психофізична проблема полягає в тому, щоб поясни-

ти, як ментальний характер організму або системи співвідноситься із його 

або її фізичною природою.

Згідно з фізикалізмом, первинними і пріоритетними є фізичні власти-

вості і закони про них. Всі зафіксовані фізичні факти про тіло визначають усі 

факти ментального життя. Тобто всі ментальні властивості залежать від фі-

зичних процесів організму. Це слабкий варіант фізикалізму (weak physicalism). 

В сильному варіанті фізикалізму (strong physicalism) кожна психологічна 

подія забезпечена нейрофізіологічним корелятом. Отже, чим відрізняються 

ментальні процеси від тілесних, чи є вони чимось більшим або ін шим?

Тайп-фізикалізм (type-physicalism) ототожнює ментальні властивості з 

нейрофізіологічними. Наприклад, біль — не епіфеномен («субпродукт») моз-

кових процесів, а власне мозковий процес. Це — редукціонізм: ментальне 
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не заперечується, а ототожнюється з фізичним і є предметом наукового до-

слідження в такому статусі.

Так само, як і біхевіоризм, де ментальне ототожнюють із поведінкою, 

тайп-фізикалізм є неприйнятним. Ментальне настільки змінне і багатома-

нітне, що його не можна вичерпно визначити в нейрофізіологічних термі-

нах. Наприклад, біль може дуже відрізнятися у кожного індивіда і в інших 

живих істот, навіть спричинений у подібний спосіб. Неможливо визначити 

такий типовий біль, якому відповідав би типовий фізичний процес.

Функціоналізм залишається найбільш потужним підходом до психофі-

зичної проблеми сьогодні. Типові ментальні процеси є типовими функція-

ми, а не типовими фізичними процесами. Наприклад, біль є проміжною 

каузальною функцією між подразником (зовнішній вплив), поведінковою 

реакцією (пошкодження) та іншими ментальними станами (прагнення по-

збавитися болю). Більшість функціоналістів є фізикалістами в тому розу-

мінні, що таке каузальне посередництво (функція) забезпечується відпо-

відними фізичними станами. Проте це не є тайп-фізикалізм, тобто різно-

маніття ментальних процесів не тотожне фізичним і біологічним процесам. 

Отже, функціоналізм є психологістським дослідженням функціональних 

властивостей і типів, їхніх каузальних ролей, дослідженням, абстраґованим 

від фізичних і біологічних процесів.

Ментальне життя здійснюється як перебіг різноманітних подій. Їх емпі-

ричні дослідження — предмет коґнітивних нейронаук. Проте концеп т уально 

саме філософське осмислення передує рефлексійному оцінюванню, порів-

няльним результатам і кінцевим імплікаціям, забезпечує можливість розу-

міння та інтерпретації наукових пояснень. Бенет і Гакер наголошують: «Якщо 

емпіричні питання адресуються без адекватної концептуальної ясності, не-

правильне розуміння виникає неминуче, і, ймовірно, ми матимемо неслуш-

ну спрямованість дослідження» [Bennett, Hacker, 2007: p. 5].

Бенет, з боку нейронауки, а Гакер, з боку філософії, вказують, що розу-

мінню нейрофізіологічних структур і процесів, динаміки сприйняття, думок, 

пам’яті, емоцій і, більш загально — стосунку між мозком і свідомістю спри-

яють численні дослідницькі експерименти, проте бракує концептуальних 

умов і плідних упереджень. Часто концепти розбудовують помилково, неа-

декватно, що тягне за собою помилкове застосування і неслушне розуміння. 

Тобто бракує слушного загального теоретизування. Парафія коґнітивних не-

йронаук — емпіричні питання про нейрофізіологічні структури, операції та 

процеси, умови їх функціювання. Парафія філософії — концептуальні пи-

тання, опис логічних відношень між концептами про свідомість і самосвідо-

мість, про сприйняття і відчуття, про структурні стосунки між такими сфера-

ми, як психологічне і нейрофізіологічне, ментальне і поведінкове та ін. 

Концептуальні питання передують приписуванню значень істини (істина, 

хиба), не встановленню істинності емпіричних положень; стосуються форм 

репрезентації, того, щó має сенс, а щó залишається оманою.
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Свідомість і мозок ні тотожні, ні відмінні. Психічні властивості людини 

як цілого не притаманні тільки її мозку або його частинам, так само як і не 

притаманні суто її свідомості. Така позиція, що її відстоюють Бенет і Гакер, 

не є задовільною для критично налаштованих Дж. Серля [Searle, 2007] та Д. Де-

нета [Dennett, 2007], що прагнуть спростувати арґумент Бенета й Гакера.

Денет [Dennett: 2007] наполягає, що арґумент Бенета і Гакера сягає ко-

рінням оксфордської філософії повсякденної мови — потужного напрямку 

середини ХХ століття, що вже не є актуальним, через занепад філософії мо-

ви. Власне, він називає прагнення Гакера і Бенета до філософської концеп-

туалізації нейрофізіологічних досліджень наївною антропологією, а са му 

концептуалізацію, що виявляється лише критикою мови, характеризує не-

виправданою апріорністю, що уможливлює філософські упередження в 

поганому сенсі.

Серль із подібних до Денетових підстав критикує Бенета і Гакера. Він 

наголошує, що людська свідомість є набором станів [Searle, 2007: р. 98], а 

вести мову про ці стани означає вести мову про мозок і притаманні йому 

нейрофізіологічні процеси, тоді мозок включений у причинний механізм 

продукування поведінки. На його думку [Searle, 2007: р. 106], потрібно від-

різняти існування ментальних феноменів (станів свідомості) від можли-

вості вести мову про них. Остання (можливість вести мову) не є визначаль-

ною стосовно першого (існування ментальних феноменів). З цим важко 

погодитися, хоча дана позиція є поширеною.

Варто зазначити, що механізм концептуалізації пов’язаний з інститу-

ційованим (у випадку науки) і загальноприйнятим і зрозумілим (у випадку 

повсякденного життя) вжитком мови. Мовне вираження і фіксація завдяки 

термінам і словам вирішально засвідчують і спрямовують те, як концепту-

алізуються і розуміються емпіричні дані.

Таким чином, філософія свідомості є найпоширенішим напрямком су-

часної філософії, що перебирає на себе онтологічну, епістемологічну, ан-

тропологічну й т. ін. проблематику. Методологія філософії свідомості за-

лишається неоднозначною, що засвідчив запропонований у статті аналіз. 

Наріжні проблеми у межах філософії свідомості, зокрема психофізична 

проблема, проблема тотожності особистості та інші, залишаються такими, 

що їх досліджують у різних методологічних перспективах (наприклад, різ-

ного роду фізикалізм, функціоналізм тощо). Сподівання на більш плідну 

методологічну узгодженість, слушна постановка завдань, уникнення зай-

вих ускладнень між дослідниками різних кіл, шкіл і напрямків є запорукою 

плідного розвитку цієї філософської галузі.
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ДО РИТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ 
ДИСКУРСУ PHILOSOPHY OF MIND

Олена 
Солодка

Закликаючи до риторичного аналізу Philosophy of Mind, 

ми мали на меті виявити «сліпі плями» (Н. Mір  зоєв) 

або «щільності» (М. Фуко) цього дискурсу, окрес-

лені в риториці як «загальники» (locus communis). 

Йдеться про ефект очевидності як механізм дис-

курсивної арґументації, який з різних причин ви-

кривляє, підмінює, приховує чи продукує смислові 

домінанти дискурсу. За умови пошуку семантичних 

моделей перекладу лексеми «mind» така постановка 

питання в світлі «розрізнення епістемології грама-

тики і епістемології риторики» [Man, 1979: p. 14], 

варта уваги.

Кілька арґументів на користь евристичної плід-

ності такого підходу, який в дусі П. де Мана ми по-

значили б як «превентивну семіологічну гігієну» 

[Man, 1979: p. 13].

«Сліпі плями» сприйняття сьогодні є одним з 

помітних трендів у коґнітивних науках (від хитрощів 

кишенькових злодіїв та зон неуважності у водіїв, 

уч нів, споживачів тощо до моделювання технік ві-

зуальної арґументації та комунікації). Коґнітивні 

проекти в науці — безумовний супровід Philosophy 

of Mind, проте зворотним боком цієї ситуації є по-

біжне нівелювання коґнітологічних контекстів в 

аналізі семантичних сценаріїв mind, інколи через 

привабливість нейрометафор та прямих рецепцій з 

нейронаук. Найвідоміше з таких захоплень — пи-

тання локалізацій «актів свідомості» у мозку.

Розлоге поле коґнітивних наук, з якими ми 

має мо справу сьогодні, важко окреслити чіткими 
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рамками. Як пояснював Дж. Лакоф [Lakoff, 1987: p. 9], коґнітивна наука — 

це галузь дослідження, яка поєднує все, що відомо про mind, мисленнєві / 

коґнітивні здатності людей з багатьох дисциплін (психології, лінґвістики, 

антропології, філософії, комп’ютерної науки). А отже, коґнітивна наука 

намагається відповісти на питання: «Що таке mind? В який спосіб ми 

осмислюємо наш досвід? Що таке концептуальна система і як вона органі-

зована?» Ці питання не є новими, зауважує Дж. Лакоф, але з’явились «нові 

відповіді». Його власний коґнітивний поворот починається з тези: мислен-

ня є тілесним. Відтак периферійні питання «традиційного підходу» (робоча 

метафора Дж. Лакофа), такі як «образні аспекти мислення», стають цен-

тральними. Інакше кажучи, не те щоб лексему mind не вживали раніше, або 

не було питання «Що таке mind?», або mind не подибували в позакоґнітоло-

гічних контекстах, але поворот до mind маніфестує нову коґнітивну рамку 

відповіді. Так, скажімо, «коґнітивну еволюцію» людини презентують тут не 

через історію науки, філософії або навіть історію технологічних революцій, 

а через мистецтво як «особливий різновид коґнітивного інжинірингу», який 

має власний коґнітивний здобуток (cognitive outcome) [Donald, 2006: p. 3–7]. 

І цей здобуток — не просто собори, фільми, книжки тощо, але «їхній вплив 

на пам’ять, форми публічної поведінки, набори соціальних норм, модифі-

кації життєвого досвіду їх аудиторії» [Donald, 2006: p. 7].

«Сліпі плями» сприйняття — ще один варіант «нової відповіді», актуалі-

зованої коґнітивним інжинірингом. Про «сліпі плями» візуального в кон-

тексті розробки епістемологічної парадигми теорії візуальної культури (Vi-

sual Culture Study) говорить, наприклад, Н. Мірзоєв, посилаючись, зокрема, 

на коґнітивний ефект «capturing eyeballs» [Mirzoeff, 2008: p. 17—32]. Проте 

схожі постановки питання виникали і раніше, скажімо, у М. Трубецького, 

який запропонував розглянути «Ходіння за три моря» А. Нікітіна з боку ціл-

ком «коґнітивної» теми «уявних світів», присутність яких як цінність «Хо-

діння» впродовж тривалого часу залишалась «сліпою плямою» у перспек-

тиві філологічного або історичного аналізу цього тексту. Те саме можна по-

бачити й у випадку «Подорожі Марка Поло», культури «мовчазної більшос-

ті» середньовіччя та її «уявних світів». Примітно, що викриття коґнітивно 

зумовленого феномену «сліпих плям» було супроводжуване викриттям 

«сліпих плям» самих методологій або перспектив бачення, зростанням по-

питу на міждисциплінарні дослідження, семіотичний аналіз тощо, а також 

відомою низкою поворотів зі зміною методологічних наголосів у філософії 

ХХ сторіччя.

Слід визнати, що уважність до коґнітивних відповідей і спричиняла 

поворот у напрямку mind, а низка питань стосовно «свідомості», позначе-

них як проблема mind, мала заповнити лакуни периферійних питань 

Philosophy of Consciousness.

З огляду на окреслену перспективу варто наголосити не тільки вторин-

ність дискурсу Philosophy of Mind, а й певні риторичні зобов’язання в аналізі 
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вторинних дискурсів. Показовим та ще й близьким нам за завданням при-

кладом послідовного відпрацювання риторичного плану вторинного дис-

курсу є «Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей». 

Окремо далі ми зупинимось на статті «Conscience» Е. Балібара, де становлен-

ня семантичного поля сonscience/consciousness розглянуто зважаючи на рито-

ричну організацію цього дискурсу. Певні аспекти обґрунтування прагматики 

та «методології» риторичного аналізу можемо знайти у праці Поля де Мана 

«Алегорії читання: Фіґуральна мова Русо, Ніцше, Рильке і Пруста».

Зважаючи на методологічні пояснення П. де Мана та водночас на рито-

ричні інтенції Ц. Тодорова і Ж. Женет, ми вживаємо термін «риторика» в дусі 

його семіотичної інверсії, передусім через семіотику Ч.-С. Пірса. Йдеться не 

тільки про риторику як «семіологію літератури». Повертаючись до Пірсової 

концепції знака як тріадної єдності власне знака, знака як репрезентамену та 

знака як інтерпретанти, ми зустрічаємось із семіотичним тлумачення рито-

рики як питання «про умови можливості інтерпретації» в структурі семіозису 

[Man, 1979; Colapietro, 2007]. Як стверджує П. де Ман, «якби знак породжу-

вав значення у такий саме спосіб, в який об’єкт породжує знак, тобто шля-

хом репрезентації, не було б необхідності розрізняти граматику від ритори-

ки» [Маn, 1979: p. 17]. Для нього риторика як «теорія читання», побудована 

на засадах семіозису, є боротьбою «тропа з пере конанням», або боротьбою 

«коґнітивної мови з перформативною» [Man, 1979: p. 7]. Якщо перша фор-

мула відсилає нас до двох моделей риторики, а саме до теорії тропів та теорії 

переконання, то друга — до бінарної опозиції «граматика/риторика», описа-

ної П. де Маном і в термінології теорії ілокутивних актів Дж. Остина, і в тер-

мінології Ґ. Фреґе як перетворення значення на смисл, і власне в термінології 

Ч.-С. Пірса як розрізнення репрезентативних та інтерпретативних власти-

востей знака [Man, 1979: p. 21]. Як така сфера риторики є сферою «карко-

ломних можливостей референційної омани» [Man, 1979: p. 18]. До деяких 

референційних пасток Philosophy of Mind ми і хотіли б привернути увагу.

Зазначивши, що Philosophy of Mind є вторинним дискурсом і стосовно 

коґнітивних наук, і стосовно Philosophy of Consciousness, мусимо розрізнити 

принаймні базові риторичні структури цього дискурсу.

Як модель і точку відліку аналізу використаємо вже згадану статтю 

«Conscience» Е. Балібара — і тому, що вона є найбільш близькою нам за зав-

данням, і тому, що репрезентований там дискурс Philosophy of Consciousness 

ми визначили як первинний у системі умовної дискурсивної ієрархії філо-

софій свідомості. Серед багатьох позицій, що утворюють риторичний модус 

дискурсу Philosophy of Consciousness, описаних Е. Балібаром, ми виокремимо 

лише кілька, на наш погляд, найбільш значущих для риторичної трансфор-

мації семантики mind. Зрозуміло, що в рамках цієї розмови поза увагою за-

лишається великий спектр складної «серії семантичних зсувів і лексичних 

винаходів», через який відбувалась «натуралізація» consciousness як «терміна 

метафізики» [Balibar, 2004: p. 87–89].
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Почати ми хотіли б з наголошуваного Е. Балібаром «європейського 

спів лінґвізму», сценарії якого для підкреслено англомовного характеру 

Philosophy of Mind сьогодні є відкритим питанням. Але стосовно «натураліза-

ції» consciousness як «терміна метафізики» слідом за Е. Балібаром зауважимо 

існування «трьох великих філософських мов», а також існування між ними 

«безперервного, на межі неперекладності, зміщення», навіть коли «термі-

нологічні відповідники» були загалом вже визначені [Balibar, 2004: p. 89]. 

«Співлінґвізм» і наявність безперервного «зміщення» викривають загальну 

риторичну рамку цього дискурсу з наступними складнощами перекладу.

На продовження ідеї «співлінґвізму» Е. Балібар пише, що «перший акт» 

європейського винайдення свідомості «відповідає започаткованим Ре фор-

ма цією суперечкам про свободу совісті; інший призводить до ототожнення 

“самості” (le soi) з рефлективною діяльністю ума, яку Локк іменує conscious-

ness; нарешті, третій зумовив нове тлумачення пізнавальних і моральних 

принципів… втілене в терміні Selbstbewusstsein» [Balibar, 2004: p. 85]. Отже, 

починаючи з «першого акту», в якому «совість» постає як «перша метонімія 

свідомості», і далі через наступні пункти цієї метафізичної історії, станов-

лення семантичного поля consciousness потребує залучення всього спектра 

реформаційної риторики совісті (від сумлінної праці до відступу у внутріш-

ній світ, особистої самототожності і відповідальності тощо).

Формування семантичного поля consciousness, як і метафізична «нату-

ралізація» цього неологізму, водночас здійснюється через складні процеси 

деривації, до яких залучені і семантичні витрати його численних еквівален-

тів, у тому числі й іншомовних. Але «граничні полюси» у покладанні «поля 

феноменів consciousness», згідно з Е. Балібаром, становлять як його еквіва-

ленти awareness та self. Але позначення поля в цілому потребує додаткового 

«метонімічного терміна». Таким терміном, що «виходить за межі відмінності 

між awareness і consciousness, при цьому виражаючи весь їх внутрішній зв’я-

зок… “загалом є experience”» [Balibar, 2004: p. 94]. 

Отже, Е. Балібар починає з «першої метонімії» і завершує «метонімічним 

терміном», а по дорозі він ще визначає «упривілейовані фіґури», серед яких 

Gewissen, один з німецьких відповідників свідомості [Balibar, 2004: p. 92]. Аналіз 

фіґуративної метамови доповнюють сталі контекстні рецепції. У випадку Ge-

wissen — це реформаційна риторика М. Лютера. Міркування нав коло Self (са-

мість/тотожність собі), терміна з тезаурусу Дж. Лока, так само є сповненими 

прямих «алюзій на тогочасні дискусії щодо безсмертя душі і перспективи 

Страшного суду» [Balibar, 2004: p. 87]. Непрямі алюзії реформаційних диску-

сій даються взнаки і в семантичному полі awareness, що розтягується від емпі-

ричного «стану неспання», релевантного в тому числі й медичному термінові 

«не несвідомий», до морально-правового стану осудності і повноліття.

Заключний сюжет, що розгортається навколо experience як «метоніміч-

ного терміна», викриває додатковий риторичний контекст consciousness, 

позначений як «дуплет consciousness і awareness». Розділ під назвою «Сучасні 
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теоретичні і семантичні проблеми» починається з питання «вираження су-

б’єкта» та знову повертає нас до «зсувів» великих філософських мов. У русі 

цього пункту наш «метонімічний термін» репрезентує ще один риторич-

ний пасаж, а саме, experience «постає як найзагальніша назва для су б’єк-

тивності» [Balibar, 2004: p. 94]. 

Примітною тут є не тільки фіґура «метонімічного терміна», але й колі-

зія, що спричинила його появу. Е. Балібар наполягає, що «вираження су-

б’єк та» перебуває «під панівним впливом двох проблем»: перша стосується 

«зсуву між парадигмами нім. Wissen і фр. science, друга — притаманних пси-

хо логічному дискурсові труднощів, оприявнюваних дослідженням перекла-

ду англійських слів consciousness і awareness» [Balibar, 2004: p. 91]. І хоча «ці 

проблеми розгортаються у протилежних напрямках… обидва випадки ілю-

струють приховану конкуренцію між дихотомічними опозиціями… мораль-

ний кут зору проти психологічного» [Balibar, 2004: p. 91]. «Метонімічний 

термін», отже, є ще й риторичним засобом оприявнення конкуренції мо-

рального та психологічного, зберігаючи в метафізичному понятті conscious-

ness і сублімований через моральну та політичну філософію пласт реформа-

ційної риторики, і сформований на його марґінесах риторичний пласт на-

уки про «внутрішнє чуття», тобто психології.

У цьому розумінні experience як «метонімічний термін» відсилає нас до 

«конститутивної омонімії», або «прихованої відмінності психологічного та 

трансцендентального», яка, згідно з Е. Балібаром, «спромоглась оприявни-

ти себе» лише в німецькому неологізмі Bewusstsein. «Омонімія психологіч-

ного та трансцендентального тут є конститутивною», — говорить Ба лі бар, 

зважаючи на неможливість вирізнити якусь значущу відмінність у Канта 

між поняттями «свідомість (тотожність) власного “я”» і «самосвідомість» 

[Balibar, 2004: p. 90].

Показовим у цьому контексті є омонімічний зсув і самого поняття «вну-

трішнє чуття». Цей зсув зберігається не тільки в кантівській «трансценден-

тальній апперцепції» [Balibar, 2004: p. 90], але й у перетворенні «трансцен-

дентального» на фіґуральну ознаку «традиції», яку прагне подолати Дж. Лакоф 

через звернення до тілесного досвіду як «внутрішнього чуття», в якому він 

убачає нові, альтернативні трансцендентальним, структури концептуально-

го/категорійного синтезу.

До психологічних та трансцендентальних натуралізацій «внутрішнього 

чуття» можна було б додати ще й лінґвістичну натуралізацію його відповід-

ника «Я», в тому числі й як граматичної першої особи однини. І тоді, цілком 

можливо, з’явилася б ще одна плідна омонімія, проте така розмова в тексті 

Е. Балібара не відбулась. Власне як і ретельне спостереження впродовж усьо-

го тексту риторичних зсувів явно не передбачало включення самої епісте-

мології риторики до дискурсу Philosophy of Consciousness.

Понад те, для висвітлення «зсуву між парадигмами нім. Wissen і фр. scien-

ce» Е. Балібар залучає як «останнього свідка» Л. Вітґенштайна. Він констатує, 
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що вся посмертна збірка Л. Вітґенштайна «Über Gewissheit» (Про певність) 

«побудована навколо питання про те, що має виражати фраза Ich weiss (я 

знаю), а відтак — довкола питання про стосунок між wissen і Gewissheit у 

різних мовних іграх» [Balibar, 2004: p. 93], але «Ich» Л. Вітґенштайна зали-

шається в тексті Е. Балібара лише технічним терміном, а «мовні ігри» — 

складнощами перекладу гри wissen і Gewissheit.

Проблема, на наш погляд, полягає в тому, що лінґвістична складова сві-

домості та її риторичні модуси вже не належать дискурсові Philosophy of Con-

sciousness, тобто не те щоб лексему consciousness не вживали, скажімо, на те-

ренах лінґвістичного повороту, але нові семантичні витрати лінґвістичного 

«розширення» філософії свідомості створюють іншу і репрезентативну, і 

риторичну ситуацію. Як приклад, Вітґенштайнів неологізм Gefühl (чуття) з 

«Ло гіко-філософського трактату», яким, за зауваженням Е. Балібара, той 

замінює Bewusstsein і, таким чином, цілковито переміщується «в царину су-

б’єк тивізму», навіть «містики» [Balibar, 2004: p. 93]. Але царина Gefühl є міс-

тичною, або непрозорою з точки зору Philosophy of Consciousness. Непрозорою 

для неї є й екстраваґантна ідея «Етики» як «ненаписаної» частини «Трактату», 

яка не написана тому, що мусить бути не «сказаною», але «показаною» у 

«Трактаті». Справа в тому, що вже у Л. Вітґенштайна ми маємо розрив «при-

хованої конкуренції між дихотомічними опозиціями» морального та психо-

логічного у визначенні свідомості, адже з’являється щось третє — логічне чи 

логіко-лінґвістичне. Оприявнений інтерес Л. Вітґенштайна до логіки і пси-

хології не анулює, хоча й «містифікує» його інтерес до етики.

Вже разом з Л. Вітґенштайном розмова про свідомість виходить за ме жі, 

визначені традиційною дихотомічною опозицією, трансформації зазнають і 

домінантна дихотомія, і «метонімічний термін», що її позначає. Л. Віт ґен-

штайн не тільки поступається поняттям Bewusstsein на користь Gefühl, але й 

experience зміщується у нього в сутінки «форм життя». Утім, зсуви у лекси-

коні Л. Вітґенштайна навряд чи можна пояснити лише його приватними 

містифікаціями, радше вони є показниками наступної філософської нату-

ралізації mind із заміною «метонімічного терміна».

Неопалимий остов смислового згустку consciousness зберігається у дис-

курсі mind саме через новий «метонімічний термін», яким загалом є qualia. 

Відкритими, проте, залишаються питання: який суперечливий зв’язок цьо-

го разу приховує qualia як «метонімічний термін» і який риторичний кон-

текст спричиняє потребу у латинізмі?

Позаяк можемо назвати один з варіантів «першої метонімії» свідомості, 

який призводить до qualia, — це пам’ять. У контексті qualia тема пам’яті на-

буває особливої фіґурації як вибірковість особистої пам’яті та її слідів, що 

притаманна суб’єктивному досвідові, який дає змогу «знати себе» і відріз-

няє нас від зомбі. Широкий діапазон розмов навколо пам’яті, подібно до 

реформаційних дискусій, створює риторичне тло «нових відповідей» щодо 

свідомості. Це вибірковість особистої пам’яті та її слідів, шляхом яких вона 
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відтворюється, в «тістечках Мадлен» М. Пруста, «нотатках Урсули» Ґ. Мар-

кеса, сувенірах та дрібничках на пам’ять з будь-якого приводу. Слідами па-

м’яті як «візуальними підказками» (visual cues) можуть бути всі об’єкти 

мате ріальної культури, «що вижили» (all the surviving objects of material cul-

ture), — бібліотеки, музеї, «блошині ринки», фотографії, фільми чи «аркади 

Бенья міна» (Benjamin’s arcades) тощо, створюючи альтернативні шляхи до-

кументування минулого [Buck-Morss, 2008: p .49–66]. Водночас ми говори-

мо про потужність процесорів як про «пам’ять», шукаємо нові техніки за-

пам’ятовування, маємо при собі девайси пам’яті, дивимось фільми в дусі 

«Пригадати все», шукаємо ліки від хвороби Альцгаймера, відкриваємо для 

себе пам’ять власного тіла, створюємо нові «незабутні» спогади через ви-

пробування у різноманітних коґнітивних перформансах за допомоги мисте-

цтва і не тільки, «на пам’ять» робимо «селфі», назва якого сама є лексичним 

«слідом» деривату consciousness.

«Розширення» можливостей пам’яті через пошук альтернативних шля-

хів є завданням, що супроводжує та пронизує весь цей дискурс пам’яті. 

Діапазон цього завдання — від розширення можливостей машин до розши-

рення можливостей людей. У моделях коґнітивної еволюції навіть мова роз-

глядається як резервуар пам’яті і водночас як чинник та засіб її розширення. 

Це і питання про роль мистецтва в коґнітивній еволюції як «символічної 

технології» (symbolic technology) [Donald, 2006]. Але це й питання власне про 

мову як значущий крок у коґнітивній еволюції живих систем: «поява мови у 

людей і всього того соціального контексту, в якому мова виникає, породжує 

новий (наскільки нам відомо) феномен — розум і самосвідомість як най-

більш глибокий життєвий досвід людства» [Ма ту рана, Варела, 2001: c. 20]. В 

термінах нейронної взаємодії цей крок позначають як «коонтогенетичний 

структурний дрейф» [Матурана, Варела, 2001: c. 20]. 

«Розширення», на наш погляд, таким чином слід визнати базовим фі-

ґуративним модусом, що означає в тому числі й формальний принцип 

трансформації consciousness в mind. У такому розумінні статтю А. Кларка і 

Д. Чалмерса «The Extended Mind» можна вважати програмною, адже актив-

ний екстерналізм характеризує не тільки організацію коґнітивних проце-

сів, але й правила розширення дискурсу mind. Питання, звісно, не зводить-

ся до того, що mind має більш широке семантичне поле, чим і ускладнює 

свій переклад. Доречніше говорити про семантичний мінімалізм цього по-

няття за аналогією, наприклад, з мінімалізмом в етиці, адже воно дає змогу 

впустити в себе контексти, яких ми ще не знаємо. Метафора «коонтогене-

тичного структурного дрейфу» цілком може бути обрана робочою для опи-

су механізмів семантичного розширення цього поняття.
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Olena Solodka

ON RHETORIC ANALYSIS OF THE DISCOURSE OF PHILOSOPHY OF MIND

The goal of the present paper may be described as the revelation and elucidation of the dis-

cursive technique, which distorted, concealed or produced the dominant meanings of the 

Philosophy of Mind. We examined this discourse as a secondary one. We proceed from 

Charles S. Peirce’s semiotic theory, namely Peircean consideration of rhetoric as the science 
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of the essential conditions of interpretation; he discovered epistemology of rhetoric based 

on the distinction in the semiosis between a sign as representment and a sign as interpre-

tant.

We applied “rhetorical” approach to solve the double task: firstly, to understand how and 

why the philosophy changed its conceptual and rhetorical interface during the transition 

from Consciousness to Mind; secondly, to outline a range of issues, space, strategy and 

prospects of interaction of Cognitive Sciences and Philosophy of Mind. We argued that the 

manifestation of cognitive problems as the trigger of the terminological shift and successive 

naturalization of the term Mind in philosophy accompanied the invention of new meto-

nymically equivalents of Mind, namely “language”, “memory”, etc.; qualia has be-

come the general “metonymical term” for the definition of Mind; the metaphor of  “co-

ontogenetic structural drift” can be used as the tool for describing the mechanism of seman-

tic extension of the concept of Mind.

Keywords: mind, rhetorical analysis, metonymically term, memory, co-ontogenetic struc-

tural drift 
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ТЕСЕЄВІ МАНДРИ СВІДОМОСТІОлена 
Комар

Корабель Тесея, що перебудовує себе на плаву, — 

моя улюблена метафора свідомості. І не лише через 

її красу. Чим більше стає відомо про те, як існує сві-

домість і як вона пов’язана з тілом, тим більше я 

переконуюсь, що цей образ ще й напрочуд точний. 

Між мною і будь-ким із моїх друзів більше спільно-

го в ментальному плані, ніж між мною і мною ж у 

віці немовляти. Безліч разів змінювалися мої впо-

добання, смаки, переконання і віра, забутого в рази 

більше, ніж зберігає пам’ять, яка з віком дедалі 

менше утримуватиме думки і спогади, що вислиза-

тимуть, мов вода шпаринами. Єдине ж, що об’єднує 

цих багато «мене», — це сама мандрівка, доки вона 

триває, і «береги» — відправна і кінцева точки ман-

дрів. Упродовж подорожі цей корабель уже не раз 

перебудовувався. Палубна дошка змінила пробиту 

частину обшивки: заміна вроджених рефлексів ці-

леспрямованими діями у дитини, зміна функції, 

наприклад, заміна зору дотиком при сліпоті. Деякі 

частини назавжди втрачені: зокрема, звукова чут-

ливість, тобто здатність розрізняти у віці немовля-

ти всі звуки, які є в іноземних мовах, але немає в 

рідній, — здатність, яку ми втрачаємо з дорослі-

шанням, разом з поступовою втратою можливості 

розрізняти високі звуки з віком. Вітрила, вигорілі 

на сонці і вітрах, ледь зберігають натяк на первин-

ний колір: смаки, уподобання, переконання тощо, 

які нібито і формують особистість, стають невпіз-

наваними, якщо порівняти їх від дитинства і юності 

до глибокої старості. Сві домість «будується» теж по-

ступово: як у масштабах всесвіту, пройшовши шлях 
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від найпростіших створінь із сотнею нейронів до людської, для підтримки 

якої необхідний мозок з майже сотнею мільярдів нейронів, здатних утворю-

вати астрономічну кількість синаптичних контактів  1; так і в масштабах пси-

хогенези, де найвища здатність осягати себе (або Я) виникає разом з мов-

ним становленням на другому році життя.

То ж чи не є свідомість, як і корабель Тесея, чимось примарним? Цим 

питанням переймається Philosophy of Mind, або, у найбільш стандартному, 

проте неточному відповіднику, філософія свідомості, яка у ХХ—ХХІ сторіч-

чях поступово перетворюється з концептуального філософського на міждис-

циплінарний напрямок. В українській філософській спільноті вже тривалий 

час обговорюють  2 численні варіанти перекладу як Philosophy of Mind, так і 

самого терміна Mind, але однозначної згоди не викликає жоден із запропо-

нованих варіантів, оскільки так чи так асоціативно прив’язує його до певної 

філософської традиції зі своєю специфічною історією. Тому у цьому тексті, 

як і в дискусії, вміщеній у цьому числі, я використовуватиму Philosophy of Mind 

без перекладу, маючи на увазі саме доволі молоду течію в англомовній (англо-

американській) традиції, яка сформувалась у другій половині ХХ сторіччя. 

Відповідно, термін Mind відсилає до конкретного способу його використан-

ня саме у цій традиції, і хоча контекстуально може досить точно відповідати 

або «психіці», або «ментальному», або «свідомості», або «розуму», загалом 

включає всі можливі відтінки і не може бути однозначно ототожнений з яки-

мось із конкретних понять. Аналогічно англійське дієслово to mind назива-

ють «чутливим» у значенні, що завжди потрібно тонко відчувати доречність 

його вжитку у певному контексті, а тому новачкам навіть радять його уника-

ти. Крім того, Mind має багато відтінків, прямо не асоційованих з розумовою 

діяльністю: увага, зосередженість, заперечення, пам’ять.

Вододіл, який проходить між напрямками сучасної Philosophy of Mind, 

сьогодні вже визначено не ідеєю редукціонізму, як це було у ХХ сторіччі, а 

рівнем натуралізації свідомості, яку допускає філософія. Так, залишаються 

продовжувачі класичної картезіанської та трансценденталістської традиції, 

які, незалежно від визнання чи відкидання не лише метафізичного дуалізму, 

а й самої метафізики, дотримуються принципу антинатуралістичного пуриз-

му. Найвпливовішою континентальною школою, яка репрезентує цю тра-

дицію, є феноменологія як у класичній гусерліанській версії, так і у більш 

модерних (наприклад, феноменологія М. Мерло-Понті). Аналітична тра-

диція, яка неабияк посприяла посиленню уваги філософів до свідомості, 

1 Апеляція до цифр тут справа заздалегідь невдячна, оскільки обрахунки неминуче при-

водять до суттєвого уточнення показників, тому варто розглядати їх як наближення, а 

не точні наукові дані, бо для останніх слід було б апелювати зараз до щонайменше кіль-

кох десятків джерел. Порівняльні статистичні дані для людського мозку та гомінідів 

можна знайти, для прикладу, у [Platek, 2009: р. 65–94].
2 Див., напр.: Переклад як (не)порозуміння. Термінологічна дискусія (2015). У: Філософська 

думка, 5, 68–93.
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стала основою для зародження течії Philosophy of Mind, підсиливши мето-

дом концептуального аналізу філософські альтернативи до відверто спро-

щеного біхевіоризмом психологічного поняття психіки. У межах самої ана-

літичної традиції виникають такі версії, як логічний біхевіоризм (Ґ. Райл), 

фізикалістичні теорії тотожності (Д. Армстронґ, Д. Льюїс, Дж. Смарт), елі-

мінативізм (П. Чорчленд), аномальний монізм (Д. Девідсон), дуалізм власти-

востей (Ф. Джексон, Д. Чалмерс, Т. Нейґел), з найпоширенішими варіаціями 

епіфеноменалізму та інтеракціонізму; функціоналізм (Г. Патнем, Дж. Фо-

дор), найвідомішою версією якого став комп’ютерний функціоналізм ма-

шини Тьюринґа. Наприкінці ХХ сторіччя Philosophy of Mind поступово втра-

чає суто аналітичну орієнтацію на використання методу концептуального 

аналізу. Бурхливий розвиток еволюційної біології, зокрема генетики та ней-

рофізіології, вплинув і на філософію свідомості, породивши кілька впливо-

вих течій на перетині наукового та філософського знання, серед яких кон-

цепція «втіленого розуму» (embodied mind) (Ф. Варела, Е. Рош, Дж. Лакоф), 

радикальний конструктивізм (У. Матурана, Г. Рот, П. Ватцлавік) тощо. При-

родничий термін «емерджентність» починають застосовувати і до пояснен-

ня свідомості і ментальних станів. Philosophy of Mind стає значною мірою 

на туралізованою.

Типове упередження, яке побутує у філософії щодо обов’язково натура-

лістичного, а отже, природничого характеру науково орієнтованої Phi losophy 

of Mind, є докорінно хибним. По-перше, у випадку Mind значно частіше ми 

маємо справу не з однією наукою, а з міждисциплінарним ком плексом, від-

повідно, ні природничим, ні гуманітарним. Науки, які сьо годні претенду-

ють на пояснення свідомості, — це нейронауки (нейрофізіологія і невроло-

гія), біологія, кібернетика (комп’ютерна наука, включно з штучним інте-

лектом), коґнітивна наука, психологія (у тому числі експериментальна), 

фізика і хімія (лише у комплексі). По-друге, сучасний фізикалізм як най-

жорсткіша версія природничого натуралізму не підтримує асоціацію з фізи-

кою, оскільки головним фундаментом редукції є об’єкт не фізичної, а біо-

логічної науки, зокрема, нейрофізіології. І, нарешті, впливова частина на-

туралістичних теорій репрезентована не науками про природне, а «науками 

про штучне» [Саймон, 2004: с. 9–33], зокрема, саме кібернетика створила 

теорію штучного інтелекту.

XX сторіччя надто багато надій покладало на дослідження штучного ін-

телекту. Головною причиною розчарувань стала невідповідність між очіку-

ваннями справжнього наукового прориву у цій галузі у напрямку створення 

зовсім не метафоричного аналогу людського інтелекту, витратою зусиль і 

майже жалюгідними (порівняно з успіхами комп’ютерної науки) результата-

ми. Комп’ютерну метафору у «сильній версії» штучного інтелекту варто було 

б назвати комп’ютерним буквалізмом, адже метафоричний сенс без пере-

ходу межі між моделлю та модельованим зберігає лише слабка версія. Ком-

п’ю терний функціоналізм виявився у своїх метафізичних засадах сучасною 
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варіацією на тему преформізму, що й не дивно, адже ця гілка наукових до-

сліджень є похідною від математики, в якій емпіричний варіант розвитку 

науки не міг бути поширеним зі зрозумілих причин. Один з найбільш ко-

рисних результатів, які ми отримали з невдач останніх десятиріч у цій галу-

зі, — це демонстрація тези, що саме досвід (точніше, саме його відсутність 

у комп’ютера) є тим принциповим обмеженням, яке не дало змоги піти 

далі у створенні штучного інтелекту.

Створення штучного інтелекту наразі не претендує на заміщення чи 

конкуренцію людській свідомості, і не лише тому, що реальні успіхи незна-

чні, але й тому, що у цьому проекті йдеться про побудову лише певної реа-

лістичної моделі. Модель є не лише зразком (за зразком людської свідомос-

ті будують штучну), але й мірою. У цьому розумінні модель свідомості — це 

те, чим я намагаюсь виміряти, визначити межі свідомості живої, чутливої, 

яка мислить, фантазує і воліє. Будь-яка модель свідомості є апроксимацією, 

яка може виконувати ту саму функцію, що й функціональна модель, тобто 

дає нове знання, але не заміщує повністю ориґінал. Тому в контексті штуч-

ного інтелекту питання про створення розуму, повністю тотожного люд-

ському, вже є неправильним за самою формою запитування, оскільки одно-

значно передбачає неґативну відповідь. Натомість питання про створення 

розумної альтернативи людській свідомості, яка дасть змогу, крім іншого, 

краще зрозуміти останню, цілком доречне, причому саме проект штучного 

інтелекту, спрямований на імітацію першочергово мислення, увиразнює 

відмінності між людською свідомістю як mind (з включенням несвідомого), 

а не лише consciousness.

Проте є й такі позитивні результати теорії штучного інтелекту, які дають 

змогу інакше поглянути на свідомість. Після Серлевої «китайської кімнати» 

сильно похитнулася впевненість багатьох дослідників у тому, що комп’ютерні 

експерименти з мовою дадуть бодай якісь значущі для людини знання про 

мову. Важливість мови безліч разів підкреслювали впродовж XX сторіччя 

прихильники концептуального аналізу, і мову визначали рівнозначно суттє-

вою темою для будь-якого напрямку Philosophy of Mind, як натуралістичного, 

так і антинатуралістичного. Тож варто уважно спостерігати за галуззю ком-

п’ютерного перекладу, оскільки це надважливий індикатор якщо не істин-

ності/хибності функціоналізму свідомості, то принаймні його інструмента-

лістського успіху. Той момент, якщо він настане, коли не доведеться вносити 

правки до жодного речення комп’ютерного перекладу тексту середнього рів-

ня складності, знаменуватиме собою проходження неофіційного сучасного 

рівня тесту Тьюринґа і, зокрема, завершення кар’єри більшості перекладачів  3 

та початок забуття перекладознавства як прикладної спеціальності.

3 Йдеться про переклад як прикладну спеціальність, яку зараз здобувають щонайменше 

десятки тисяч студентів по всьому світові. Комп’ютерний переклад ще дуже довго не 

використовуватимуть до текстів автономних, з чіткою авторською специфікою (вся лі-
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Той факт, що комп’ютерний переклад з/на англійську мову  4 суттєво по-

кращився за останні 20 років, підтверджує те, що відомий поперіанський 

арґумент усе ще чинний: свідомість передбачає вихід за межі, принаймні 

завдяки мові. Немає нічого більш очевидного для доведення цієї тези, ніж 

книга, текст у будь-якій формі, включно з електронною. Логічним продо-

вженням є ідея перенесення свідомості через інші, небіологічні форми до 

інших носіїв. Не так важливо, чи можемо ми назвати це рисою справжньо-

го штучного інтелекту (про це точно не йдеться, доки «творчість» штучного 

інтелекту звідна до перебору і комбінації інформації, закладеної у програ-

му), має значення сама принципова теоретична можливість ідеї трансцен-

денції біологічного.

Біологія і кібернетика — два вектори, які утримують свідомість у полі 

наукового природничого дослідження: перша претендує на пояснення ви-

никнення свідомості як властивості мозку і нервової системи, остання — на 

створення робочої моделі інтелекту і мислення. Зазвичай арґументи проти 

натуралістичних версій спрямовані лише на один блок питань, які взаємо-

компенсовані іншим: людина — не тварина, бо оперує абстрактними сим-

волами; комп’ютери оперують абстрактними символами, але не мають на-

віть сенсорного досвіду, який мають тварини. Проміжну позицію претендує 

посісти коґнітивна концепція. Особливість коґнітивної науки полягає в 

тому, що вона балансує між нейронаукою і психологією, рівною мірою звер-

таючи увагу на самозвіти (описи людиною своїх ментальних станів), що ха-

рактеризує також і неврологію, яка може робити висновки на підставі ви-

вчення історії одного пацієнта (наприклад, так діє В. Рамачандран, який 

каже, що дуже рідко той чи той синдром виокремлюють унаслідок статисти-

ки [Рамачандран, 2012]). Отже, не всі методи природничої науки є типово 

каузальними. Методи неврології включають такі, які ми можемо назвати 

ідеографічними: самозвіти, якими послуговується експериментальна пси-

хологія, синдром як історія однієї людини, яка дає початок науковому до-

слідженню. Для науки також часом дуже корисно спробувати не узагальню-

вати, а поглянути на подію як на унікальну. Філософи полюбляють апе-

лювати до особливості гуманітарного способу осягнення сенсу на прикладі 

художніх зразків (наприклад, «тістечка Пруста»), але такі саме унікальні іс-

торії, які розгортають перед нами неповторні ментальні всесвіти, нам може 

подарувати і дослідження досвіду людей з мозковими порушеннями, оскільки 

тература, особливо поезія, есеїстика, філософія тощо), також не зникне, а найближчим 

часом посилиться потреба у кваліфікованих науковцях — фахівцях з лінґвістичного пе-

рекладознавства, особливо комп’ютерної лінгвістики.
4 Саме переклад з цієї мови найактивніше досліджують і фінансують, тому результати 

більш очевидні, ніж з іншими мовами, де результати комп’ютерного перекладу досі мо-

жуть бути на рівні тих часів, коли подвійний переклад російською на англійську біблій-

ного виразу «Дух силён, но плоть слаба», обернувся анекдотичною фразою «Водка хо-

роша, но мясо протухло».
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він часто перевершує навіть найкращі зразки художньої фантазії, чудовим 

прикладом цього є збірка реальних історій, описаних неврологом Саксом у 

праці з красномовною назвою «Чоловік, який переплутав жінку з капелю-

хом» [Сакс, 2006].

Отже, чи зважають науковці на внутрішній свідомий досвід, чи наука 

покладається лише на об’єктивно доступні засоби дослідження? За слова-

ми коґнітивного нейробіолога і психолога К. Фрита, не просто зважають; 

справжньою мрією кожного нейронауковця є зустріти людину з настільки 

незвичним поглядом на світ, щоб довелося кардинально переглянути свої 

уявлення про мозок, оскільки нашому мозку може бути відомо про світ 

щось, що не відомо нашій свідомості [Frith, 2007]. Інші мають те знання про 

мене, якого не маю про себе я. Підсвідоме чи несвідоме у нейрофізіологіч-

ному науковому розумінні має інше значення, ніж у психології, зокрема, 

неокортекс може бути активним, що фіксують за допомоги спеціальних ме-

тодів, при цьому цю активність може не супроводжувати свідомий досвід. 

Дослідження неврологічних порушень дають змогу усвідомити, якою ціною 

нам даються цілісність, зв’язність і послідовність наших відчуттів і думок. 

Наприклад, за словами В.Рамачандрана, цілісна візуальна картина виникає 

завдяки активності тридцяти різних зорових зон, кожна з яких виконує особ-

ливу функцію [Рамачандран, 2012]. Помилка спрощення, описана у при-

кладі з образом крісла, який «проектується» у зоровий нерв, а звідти «пере-

силається» у зорову частину мозку, призводить до необхідності введення 

внутрішнього гомункулуса, і так до нескінченності. Це, мабуть, одна з най-

більших невідповідностей між діяльністю свідомості і мозку, оскільки по-

треба у зв’язності, послідовності і цілісності виражається у постійному по-

стулюванні «центрів». Тому свідомість можна розглядати як наратив, а 

самосвідомість — як метанаратив, звідси ілюзія «автора», оскільки наратив — 

це майже завжди «сюжетна», а не просто зв’язна розповідь (тому назву кни-

ги «Мозок розповідає» можна тлумачити не буквально, а метафорично: мо-

зок розповідає свідомості, будучи сам її ж феноменом, частиною нарації). 

Свідомість — це не мозок як такий, а те, що відбувається, коли мозок діє, 

тобто досвід.

Людський мозок — найскладніший із усіх досі відомих нам природних 

об’єктів. Крім технічної складності моделювання, пов’язаної з кількістю 

нейронних зв’язків, які необхідно відтворити, завдання, реалізація якого 

безпосередньо залежить від обчислювальної потужності сучасних над ком-

п’ютерів, існують методологічні та етичні обмеження. Методологічні проб-

леми, чи вони стосуються моделювання штучного інтелекту, чи ком п’ю-

терної метафори свідомості, так чи так пов’язані з проблемою алгоритмізації. 

Р. Пенроуз вбачає джерело цієї проблеми у квантово-механічній, принци-

пово неалгоритмічній природі свідомості (процеси можуть бути алгорит-

мічними, але саме виникнення свідомості жодний відомий алгоритм не 

описує) [Пенроуз, 1994].
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Один з найбільш резонансних і дороговартісних наукових проектів XXI сто-

річчя спрямований саме на пізнання мозку в надії, що будуть відкрити при-

наймні деякі з таємниць щодо свідомості, — Human Brain Project, який стар-

тував 2013 року. За всієї ґрандіозності масштабу (як за кількістю залучених 

фахівців, так і за матеріальними витратами) і незважаючи на назву, що міс-

тить слово human, проект має на меті створити повну модель поки що лише 

мозку звичайної миші, оскільки останній дуже подібний до людського. Це 

наочно демонструє стан розвитку нейронаук. Сучасна наука про мозок, оз-

броєна спеціальними методами, енцефалографом, комп’ютерними можли-

востями і традиційними дескриптивними методами психології, перебуває 

метафорично десь на тому етапі, коли біологія отримала перший мікроскоп 

або коли Ґалілей, переважно безуспішно, намагався переконати своїх колеґ 

фізиків-сучасників у тому, що його телескоп відкриває нові перспективи 

перед астрономією. Ми звикли до телескопів і мікроскопів, впустили у свою 

коґнітивну картину світу надмалі (віруси, бактерії, спіралі ДНК) та надве-

ликі (ґалактики, супернові зірки і чорні діри) об’єкти природничих наук, які 

можуть для нас існувати лише за рахунок приладів, сконструйованих на-

укою, але щодо свідомості більшість із нас досі живе у комфортному світі 

середніх розмірів — мезосвіті свідомості, де близькість до себе самої є єди-

ною і непохибною шкалою вимірювань ментального. Звідси ще одна, поруч 

з каузальністю, лінійна шкала, шаблон, позбуватися якого, вочевидь, філо-

софія ще буде довго, — суб’єкт-об’єктне протиставлення і, відповідно, по-

діл методів дослідження на суб’єктивні та об’єктивні. Цей шаблон, який так 

уперто нав’язують філософії свідомості, своєрідна методологічна коротко-

зорість, змушує частину філософської спільноти досі остерігатись експансії 

науки у вигляді натуралізації як такої, яка нівелює сутність свідомості. Битва 

за свідомість, яка обертається боротьбою з натуралізмом, для багатьох філо-

софів стала особистою справою, яку переживають драматично, позаяк для 

них свідомість є головним предметом філософії.

У термінах логіки наявність мозку є необхідною умовою для існування 

свідомості, питання в тому, чи також і достатньою. Будь-хто, хто захищає 

філософський містеріанізм, навряд чи візьметься заперечувати, що його 

картезіанські дуалістичні медитації можуть бути легко зупинені кулею, 

тромбом чи навіть критично низьким рівнем ґлюкози. Як у випадку з обер-

неним варіантом тесту Тьюринґа, невідомо, скільки умов має бути дотри-

мано, щоб свідомість виникла, але достеменно відомо десятки таких, кож-

ної з якої достатньо для її припинення. Ця обставина і змушує багатьох 

учених шукати розв’язки проблеми свідомості не у філософських трактатах 

минулого, а у науці майбутнього, сподіваючись, що розгадка свідомості 

криється у досі ще не досліджених фізичних, хімічних чи біологічних фе-

номенах, як-от «мікротрубочки» Р. Пенроуза (якщо кожного з нас можна 

«вимкнути» так само, як амебу, важко уникнути спокуси зробити висновок 

про спільну основу). Традиційний холізм філософії інколи йде проти неї 
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самої: за всієї моєї нелюбові до діалектики складно зрозуміти, чому важку 

проблему філософії часто формулюють у термінах неможливості зрозумі-

ти, як з кількісних характеристик мозку («Скільки?»; нейрони) можуть по-

стати якісні характеристики свідомості («Як?»; qualia свідомості). Ті, хто 

наполягає на повній незвідності qualia до мозкових характеристик, так 

само мусять визнати незбагненність будь-якої емерджентної властивості 

(підозрюю, що навіть найбільш скептично налаштовані щодо науки про 

свідомість читачі у випадку операції віддадуть перевагу медичному наркозу, 

а не читанню «Картезіанських медитацій» чи «Феноменології духу»). Сві-

домість як consciousness є емерджентною властивістю певного типу склад-

них систем, це свого роду ґрадація вищого щаблю, порівняно з mind, озна-

ками якого є навіть чутливість. Єдиною емпірично дослідженою такою 

системою є живий організм, що має мозок і нервову систему, але виник-

нення свідомості в інших, відмінних системах залишається відкритим пи-

танням. Емерджентність є операційним поняттям, і я впевнена, згодом бу де 

уточнене, проте вже зараз, досліджена на прикладах різнотипних явищ, дає 

змогу розглядати свідомість як науково-філософську проблему.

Подібного у поглядах філософів і науковців на свідомість у широкому 

значенні mind більше, ніж можна припустити, виходячи з відмінностей ви-

користовуваних методів. І наука, і філософія головною відмінністю люди-

ни вважають високорозвинену рефлексійну свідомість (consciousness), наді-

лену здатністю усвідомлювати себе, і хоч як це дивно виглядає на перший 

погляд, але нейронаука також приймає певний різновид дуалізму, принай-

мні пояснювального чи методологічного, наполягаючи на тому, що існують 

такі ментальні стани, які безпосередньо не усвідомлюються, але пережива-

ються (мають qualia), або навіть не переживаються чи не відчуваються, але 

викликають мозкову активність, яку зазвичай супроводжує свідомий до-

свід. Також двозначну інтерпретацію отримують експерименти, які вказують 

на відтермінування  5 (існує чітко встановлена експериментальним чином 

постійна затримка між активністю зони мозку і ментальним ко ре ля том).

Багато концепцій, як минулих, так і сучасних, приділяють мові і само-

свідомості, «Я» тощо головну увагу чи навіть заперечують існування свідо-

мості без цих феноменів. Чи позбавимо ми статусу свідомих не лише тва-

рин, а і немовлят першого року життя, які не вміють розмовляти і не 

пройшли дзеркальний тест? Не можна казати, що всі, але більшість виснов-

ків, отриманих шляхом емпіричних досліджень на улюблених піддослідних 

5 Існує чітко встановлена експериментальним чином постійна затримка між активністю 

зони мозку, яка відповідає за певну функцію, і ментальним супроводом, усвідомлен-

ням. Наприклад, активація візуальних зон відбувається раніше, ніж я бачу об’єкт, а мо-

мент прийняття рішення мозком можна побачити спеціальним методом раніше, ніж я 

усвідомлю, що вибір зроблено. Час, який відділяє спостережувану мозкову реакцію та 

усвідомлення, сильно варіює — від мілісекунд до десятка секунд.
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вчених — щурах, виявляються слушними і для людського мозку. Чи ж може-

мо ми заперечити наявність бодай якоїсь із форм «тваринної свідомості» у 

значенні не свідомого розуму, але принаймні феноменального? Адже так 

звані qualia, причому не лише перцептивні, притаманні щонайменше всім 

ссавцям  6. Проте де вчений бачить ґрадації і рівні порівняння (між людиною 

і тваринами у фізико-біологічних науках, людиною і ком п’ю тером у штуч-

ному інтелекті), філософи одразу вбачають прірву, яка у багатій дуалістич-

ній уяві набуває рис безодні. То чи існує принципово неподоланна поясню-

вальна лакуна між фізичним і ментальним? Існує позиція у філософії, яка 

свідомість ототожнює із самосвідомістю  7, і це не лише термінологічне роз-

різнення, а й антинатуралістична теорія, яка супроводжується твердження-

ми, що наука не здатна пояснити вищі ментальні характеристики, такі як 

мислення, самоусвідомлення тощо. Навіть залишаючи осторонь етичний 

аспект, що такі твердження є різновидом ментального шовінізму, який люд-

ство у попередні часи вже проходило (жінки не мають душі/розуму, чор-

ношкірі ментально нижчі тощо), ця позиція слабка суто арґументативно. 

Адже якщо приписувати свідомість тільки істотам, що наділені мовою, то 

здатність будь-якої дитини без вад розвитку подолати бар’єр між «не(само)

свідомим» безмовним і усвідомленим омовленним (рос. «оязыченным»)  іс-

нуванням у проміжку між 8 і 24 місяцями сама по собі є підтвердженням 

істинності еволюційного припущення.

Коґнітивний розвиток дитини загалом є потенційно надзвичайно плід-

ним полем дослідження. Виявлено, що при народженні за коґнітивними 

реакціями переважає чинник новизни (викликає найбільше пожвавлення), 

який поступово втрачає надзвичайне значення завдяки навчанню і досвіду, 

основою якого є стереотипізація. Це так зване «перцептивне звуження» (per-

ceptual narrowing), одним із різновидів якого є згадувана на початку статті 

втрата здатності до розрізнення мовноспецифічних звуків разом з усвідом-

леним засвоєнням рідної мови, видається постійним супутником досвіду: 

спершу дитина реаґує практично на будь-яку зміну у зовнішньому середо-

вищі, з набуттям досвіду її реакції стають дедалі вибірковішими. Впродовж 

першого року життя широкі потенційні можливості дитини до сприйняття 

інформації обмежені «перцептивною спеціалізацією» (perceptual narrowing) 

[Кушнеренко, 2009: с. 129]. Перцептивне звуження — це еволюційна ціна, 

яку ми заплатили за свої спеціалізовані qualia.

Розв’язання проблем, навчання від інших шляхом наслідування, про-

сторові репрезентації, емоції, пам’ять, увага, символічно-подібні системи 

6 До речі, це більшість вчених приймають за самозрозуміле, тому Павлов вивчав рефлек-

си, проводячи досліди на собаках і дітях, а висновок про базову потребу у любові і тур-

боті у немовлят і дітей раннього віку, що є однією з аксіом сучасної педагогіки, був 

отриманий експериментальним шляхом у дослідах з мавпами.
7 Така позиція була озвучена і в дискусії, матеріали якої публікуються в цьому числі.
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передавання інформації — це все притаманне багатьом видам тварин, і на-

віть самосвідомість не є унікальною, зокрема, в останні роки суттєво роз-

ширився список тварин, які успішно складають класичний тест на наяв-

ність самосвідомості.

Останнім арґументом філософів у цьому питанні залишається апеляція 

до мови як до надрозвиненої знакової системи, притаманної людині. Цю 

ідею, до речі, з філософами поділяють і деякі вчені, наприклад, біологи 

У. Матурана і Ф. Варела називають самосвідомість мовним феноменом [Ма-

турана, 2011]. Патриція Чорчленд у численних працях повторює, що багато 

тварин, включно з людиною (human animals) або «соціальними тваринами» 

[Churchland, 1990], мають репрезентації й розв’язують дуже складні пробле-

ми, зокрема мають просторові репрезентації, які ніяк не пов’язані з мовою і 

лінґвістикою [Churchland, 2008]. Ці просторові репрезентації у тварин біль-

ше схожі на карту, ніж на мову. Філософія, яка користується концептуаль-

ним аналізом, під свідомістю має на увазі зазвичай свідомість як омовленний 

феномен, що включає самосвідомість, тобто її стандартом є свідомість до-

рослої здорової людини. Тому значна частина того, про що ведуть мову філо-

софи концептуального аналізу, у конкретних деталях незастосовна до вели-

кої кількості прикладів досвіду mind, що їх розглядає наука  8.

Проте історія повторюється. Гуманістичний урок, який ми мали засвоїти 

від філософської антропології початку ХХ сторіччя, яка балансувала між то-

дішнім справді природничим натуралізмом і почасти релігійно та переважно 

ідеалістично інспірованою філософією, — це той, що всі переконання люди-

ни в її вищості та унікальності визначені виключно місцем положення, точ-

кою зору, і джерелом і місцем призначення якої є сама людина. Цю ментально-

просторову ілюзію з точністю відтворено у погляді на свідомість як на щось 

унікальне: вищою завжди видається та вершина, на якій ти стоїш, — ось голо-

вне джерело переконання у первинності cogito. Вище/нижче, суб’єктивне/

об’єктивне, первинне/вторинне — ці розрізнення мають сенс лише стосов-

но спостерігача, бажано sub specie aeterni, але не для самої свідомості.

Свідомість називають «останнім бастіоном філософії». Щиро кажучи, 

я вважаю, що останнім бастіоном філософії, за який точитимуться найза-

пекліші бої, у разі поразки в яких філософії і справді загрожує відхід в іс-

торію, буде етика, оскільки саме вона дійсно дуже виразно окреслює, де 

проходить межа між людською свідомістю чи розумом і рештою подібних 

форм, як природних, так і штучних. Зразком такого переходу ментального 

в етичне є Кембриджська Декларація про свідомість.

8 Враховуючи обмежений обсяг статті, я не маю можливості широко розвинути цю тему 

саме у цій публікації, але існує також багато досліджень темпоральності свідомості, кла-

сичних етичних проблем, проблеми вибору і самоконтролю, які так само вказують, що 

традиційна філософська картина свідомості надто звужує рамки mind, які можуть суттє-

во змінитися, якщо не лише науковці, а й філософи братимуть до уваги емпіричні до-

слідження (великий перелік таких даних можна знайти, зокрема, у: [Eagleman, 2015]).
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Лише кілька років тому в науковому житті сталася подія, яка засвідчи-

ла, що зміни у ставленні науки до питання свідомості не поступові, а рево-

люційні. 7 липня 2012 року на меморіальній конференції Френсиса Крика, 

присвяченій свідомості у людини та тварин, міжнародна група науковців у 

складі коґнітивних неврологів, нейрофармакологів, нейрофізіологів, не-

йроанатомів, дослідників нейрокомп’ютерної науки, зібралися у Кембриджі 

з метою перегляду нейробіологічних засад свідомого досвіду людини та тва-

рин. Наслідком цієї зустрічі стала Кембриджська Декларація про свідомість, 

з повним змістом якої можна ознайомитись у цьому числі  9. Згідно з цим до-

кументом, науковці дійшли висновку, що емоційні переживання лю дини 

постають з гомологічних субкортикальних мозкових мереж, таким чином, 

головна відмінність людини від решти тварин, яка полягає у наявності роз-

виненого неокортексу, не є обов’язковою умовою для існування менталь-

них станів. Наукові дані свідчать, що ми поділяємо еволюційно спільні пер-

винні афективні qualia з іншими живими істотами [Cambridge Declaration on 

Consciousness, 2016].

Відповідно, висновок, якого дійшли науковці, позбавляє людину ста-

тусу єдиного носія свідомості у відомій нам частині всесвіту. «Ми деклару-

ємо таке: Відсутність неокортексу вочевидь не виключає можливості пере-

живання організмом афективних станів. Конверґентні дані свідчать про те, 

що нелюдські тварини мають нейроанатомічні, нейрохімічні і нейрофізіо-

логічні субстрати ментальних станів, так само як і здатність демонструвати 

інтенційну поведінку. Таким чином, вагомі докази вказують на те, що люди 

є не єдиними, хто має неврологічні субстрати, які генерують свідомість. 

Нелюдські тварини, включаючи всіх ссавців і птахів, а також інших істот, 

включно з восьминогами, також мають неврологічні субстрати» [Cambridge 

Declaration, 2016].

Революція, яка відбувається у зв’язку зі свідомістю, менш гучна, але не 

менш значуща, ніж спричинена Дарвіновою теорією еволюції. Наслідки її 

можуть бути ще серйозніші, адже наразі єдине, що відділяє нас від повного 

і повсюдного визнання права тварин на етичне ставлення, рівноцінне люд-

ській етиці, це переконання багатьох у тому, що лише ми, люди, наділені 

свідомістю, лише ми маємо самосвідомість, не просто відчуваємо, а й пере-

живаємо біль, здатні до воління, а не спонукувані афектами. Нас, людей, 

об’єднує мова, яка є суто людським, навіть людяним способом порозуміти-

ся, домовитись про те внутрішнє, «невимовне», суб’єктивне, «лише-мені-

доступне», що складає зміст моєї свідомості.

Визнання і декларування демократичних чи ліберальних цінностей не 

виключає виправдання вбивств, у тому числі і масових, з політичних чи іде-

ологічних мотивів. Так само, жодного прямолінійного, а тим паче негайно-

го зв’язку між визнанням наявності свідомості у тварин та повною відмовою 

9 Див. текст Декларації на стор. 78–80 цього числа «ФД».
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людства від споживання їх у їжу, а тим більше надання «тваринних прав», 

немає. Щоб оцінити хоча б приблизно час, на який може розтягнутися цей 

процес, варто згадати, скільки часу пішло у цивілізованого людства на те, 

щоб відмовитись від рабства чи надати права жінкам. Єдине, що вочевидь 

відділяє рабів чи жінок від безголосих немовлят (а може, і ембріонів) та тва-

рин, яким і досі часто більшість, послуговуючись у тому числі і класичною 

філософією свідомості, відмовляє у визнанні свідомими чи навіть розумни-

ми, це їхній голос. Право мусить мати голос, і цим голосом у поки ще не 

політичній темі свідомості сьогодні є наука. Хоча, якщо згадати висловлю-

вання соціолога і філософа науки Бруно Латура, то навіть «наука є продов-

женням політики іншими засобами» [Латур, 2002: c. 29]. Ніщо не свідчить 

про те, що вона права, але вона, хоч і розмовляє іншим голосом (наприклад, 

голосом експериментів), принаймні може бути нами почута. Філософія і 

сьогодні зберігає першість у питаннях моралі, права і свободи, тому Phi lo-

sophy of Mind може зробити цей голос впливовим.

Визнання Кембриджської Декларації про свідомість не принижує лю-

дину, не робить нас більш тваринними, ніж ми є, але може зробити нас 

більш гуманними до світу живого, який нас оточує. Наша здатність оціню-

вати, робити судження і формувати мораль є проявами свободи, це варіа-

тивність, яка є дієвою лише за умови, що ми можемо обирати як добро, так 

і зло, як робити правильний вибір, так і помилятися. Людина «генетично 

запрограмована» на багатозначність, якої жодні нові знання, здобуті на-

укою, її не позбавлять. Загроза втрати свободи волі за умови пояснення сві-

домості у нейрофізіологічних термінах є надуманою, адже людина і біоло-

гічно є «нелінійною» в тому розумінні, що діє не механістична, а ймовір-

нісна причинність. Так само, як немає каузального зв’язку між релігійністю 

і моральністю (відмова від релігії не означає аморалізму), між усвідомлен-

ням смертності і втратою сенсу життя, його не існує і між поясненням на-

туралістичної основи свідомості і втратою свободи волі. Атеїст не мусить 

бути неморальним, розуміння смертності не змушує вчиняти самогубства, 

а пояснення свідомості у термінах нейронаук не перетворює нас на біоав-

томати. Навіть якщо кожен тип свідомого досвіду, який має людина, буде 

пояснено натуралістично (а до цього ще дуже далеко, адже навіть у випадку 

з найбільш дослідженими різновидами свідомого досвіду, як візуальне 

сприйняття, залишається безліч питань  10), вибір, що робити з цим знан-

ням, залишається за людиною.

10 Зокрема, найбільш дивний факт, на сьогодні з’ясований наукою, щодо опрацювання 

мозком візуальної інформації, полягає в тому, що мозок не лише отримує інформацію 

від ока зоровим каналом і обробляє її, створюючи свідоме візуальне враження, але й 

(поки що цілком не зрозуміло, навіщо) ще більше (до 10 разів більше!) інформації від-

правляє у зворотному напрямку. Навіть це окремо взяте відкриття здатне заперечити 

ідею свідомості як «внутрішнього Я», «гомункулусу», суб’єкта, який сигнали мозку пе-

ретворює на значимі сенси, адже у зворотному напрямку нікого, хто міг би розпізнати 
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THESEUS’ JOURNEY OF THE MIND

The best metaphor of the mind is Theseus’s ship, because the main question about it is 

whatever thing that is entirely replaced, piece by piece, still remains the same. This para-

dox describes a difficult problem of the levels of identification of the mind with conscious-

ness and also with its “building blocks” — mental and/or brain states. Some of these states 

can be studied using introspective philosophical methods like conceptual analysis but some 

appear only in the empirical scientific research. So the Philosophy of Mind has various 

branches including those inspired by science. The main opposition in the Philosophy of 

Mind lies between naturalistic and non-naturalistic theories of Mind. Contemporary nat-

uralism does not necessarily regard physicalist reduction or causality thesis. It rather insists 

on inaccessibility of part of conscious experience for the first-person perspective. Narrowing 

Mind only to human states of aware consciousness can be the wrong way to understand its 

place in the universe. Due to neuroscience nonhuman animals can also possess conscious 

states, representations and qualia very similar to human ones. The author of the paper 

considers that Mind is not the last bastion of philosophy because conclusions regarding 

Mind have ethical implications. 

Keywords: Philosophy of Mind, consciousness, mental states, naturalism, qualia, con-

scious experience, emergent properties, artificial intelligence. 
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РОБЕРТ КІРК — ЗАСНОВНИК 
ФІЛОСОФСЬКИХ ЗОМБІ

Андрій 
Леонов

Замість вступу
Філософські зомбі — це уявні істоти, застосовувані в 

мисленнєвих експериментах (thought experiments)  1 

задля того, щоб загалом спростувати матеріалістич-

ний (фізикалістський) погляд на світ і, як наслі док, 

довести істинність якоїсь із форм дуалізму. З точ ки 

зору епістемології, філософські зомбі порушують 

так звану проблему «інших свідомостей» (other minds): 

«якщо кваліа не мають жодних фізичних впливів, 

тоді ніщо не допоможе встановити з певністю, чи 

має дехто кваліа насправді» [Kirk, 2003].

Історичні витоки ідеї зомбі
Варто зауважити, що ще французький філософ Рене 

Декарт у своєму ключовому творі «Медитації про пер-

шу філософію» вже по суті розвинув ідею зомбі, при-

пускаючи, що люди можуть бути просто автоматами: 

«[…] якби випадково не поглянув з вікна на людей, 

що простують вулицею; як і щодо воску, я, за звич-

кою, так само кажу, що бачу людей. Однак що ж бачу 

я, окрім капелюхів та одягу, під якими могли би при-

ховуватися й автомати?» [Медитації, 2014: с. 172]. 

1 На мою думку, вираз «thought experiment» варто переклада-

ти саме як «мисленнєвий експеримент», на відміну від вже 

усталеної форми «уявний експеримент». Англійським від-

повідником слова «уява» (або «виображення») є imagination. 

Натомість thought є більш близьким до нашої спроможно-

сті щось збагати або осягати думкою, тобто conceive, до 

чого філософи переважно й апелюють у «thought experi-

ments», а саме con ceivability («збагненність» чи «осяжність»).
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Далі Картезій заявляє: «[…] якщо розглядати тіло людини як деяку ма-

шину, таким чином влаштовану й складену з кісток, нервів, м’язів, вен, 

крові та шкіри, що навіть якби в ньому не існувало жодного ума  2, воно все 

одно мало б усі ті рухи, які нині виробляються в ньому не від наказу волі, а 

відтак і не від ума, — я легко визнаю, що йому було б однаково природно, 

якби, наприклад, воно хворіло на водянку, потерпати від тієї сухості в гор-

лі, яка зазвичай викликає в умі відчуття спраги, а також налаштовує його 

нерви й решту частин таким чином, що воно може приймати питво, яке 

посилює хворобу, так само як (тоді, коли в ньому не було б цієї вади) воно 

урухомлювалося би подібною сухістю в горлі приймати питво, корисне для 

себе» [Медитації, 2014: с. 276—278].

У XIX сторіччі доктрина автоматизму дістала назву епіфеноменалізм  3. 

Згідно з Волтером Свеном, «термін “епіфеномен” (epiphenomenon) вживали 

в медицині наприкінці XIX сторіччя на позначення симптому, який відбу-

вався одночасно з хворобою, але без жодного каузального впливу на неї 

(епі феномен є чимось на кшталт другорядного симптому (a secondary symp-

tom) чи просто залишку (afterglow) реального феномену). Відповідно, у філо-

софії сві домості епіфеноменалізм стверджує, що наші дії мають суто фізичні 

причини (скажімо, нейрофізіологічні зміни в мозку), натомість наш намір, 

бажання чи вольовий акт не спричиняють наші дії, хоча самі спричинені 

фізичними причинами наших дій» [http://www.iep.utm.edu/epipheno/].

Хоча «одне з перших чітких формулювань епіфеноменалізму можна 

знайти в “Essai de Psychologie” шведського натураліста і письменника-фі ло-

софа Чарльза Бонне, яке датують 1755 роком: “душа є просто глядачем рухів 

свого тіла; […] останнє виконує всі ці серії рухів, які становлять життя; […] 

воно рухається саме по собі; […] тільки тіло є тим, що репродукує ідеї, по-

рівнює і впорядковує їх; тим, що оформлює міркування, образи, виконує 

плани всіх видів і т.д. […] Однак найбільш визначне висвітлення і захист 

епіфеноменалізму походить від “Президентського звернення до Британської 

асоціації, відповідальної за просування науки” британського біолога, фізіо-

лога і філософа Томаса Генрі Гакслі, опублікованого у 1874 році, з ілюстра-

тивною (suggestive) назвою “On the hypothesis that animals are automata, and 

its history”. Гакслі стверджував, що нижчі тварини (brute animals) і (ймовір-

но) людські істоти — це свідомі автомати: вони отримують задоволення від 

свідомого ментального життя, але їхня поведінка визначається виключно 

(solely) фізичними механізмами. Гакслі був переконаний в тому, що тіло лю-

дей і тварин є суто фізичним механізмом і що фізичні механізми життя є 

пояснювані тим же чином, як і всі інші фізичні феномени» [Walter, s.a.].

2 Mens. Англійським відповідником латинського mens традиційно вважають mind.
3 Поряд з назвою «автоматизм», епіфеноменалізм на початку був також знаний як «тео-

рія свідомого автомату» (conscious automaton theory). Див.: [Walter, (s.a.)].
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Мабуть, найвідоміший приклад, який унаочнює доктрину епіфеноме-

налізму Томаса Гакслі, — це приклад каузальної залежності свідомості від 

мозку: свідомість є свого роду парою, яка є результатом роботи локомотиву 

(мозку). Пара не справляє жодного впливу на роботу локомотиву і є суціль-

но результатом роботи його двигуна. Або — вплив свідомості на тіло є не 

більшим, ніж вплив тіні на тіло пішохода, від якого вона й утворюється  4.

Сучасна традиція Philosophy of Mind: 
зародження ідеї зомбі
У сучасній традиції філософії свідомості (Philosophy 

of Mind) головним фундатором ідеї філософських зомбі  5 вважають британ-

ського філософа Роберта Кірка  6. У двох статтях 1974 року «Sentience and Be-

haviour» [Kirk, 1974a] і «Zombies v. Materialists» [Kirk, 1974b] британський 

філософ розмірковує на тему логічної можливості (logical possibility) істот, 

то тожних з точки зору всіх фізичних описів, але без свідомості.

У своїй монографії 2005 року «Zombies and Consciousness» Роберт Кірк 

згадує про те, як він власне прийшов до самої ідеї філософського зомбі: «[…] 

це почалося на одному з моїх практичних занять зі студентами-пер шо-

курсниками. Після мого поспішного викладу головних ліній філософії 

Райла одна з них сказала: ”Але зомбі ж існують, чи не так?” (Вона мала на 

думці зомбі типу вуду: тодішній світ ще нічого не знав про філософських 

зомбі.) Згодом я зрозумів, що поза тим, що вона була наївною, таким був і я. 

Загальний ефект від цього проявився в перетворенні мене зі впертого фізи-

каліста на зомбі-фрика» [Kirk, 2005: p. 25].

Отже, у цій невеличкій розвідці я коротко розгляну ці дві надзвичайно 

важливі, але вже призабуті, статті Кірка, в яких фактично й започатковано 

історію філософських зомбі.

Ден. У статті «Sentience and Behaviour» [Kirk, 1974a] Роберт Кірк заяв-

ляє, що «є принаймні логічно  7 можливим, що може існувати організм, не-

розрізненний від нормальної людини в усіх анатомічних, поведінкових та 

інших спостережуваних аспектах, але при цьому нечуттєвий. І це припу-

щення не залучає жодної очевидної спрямованості на скептицизм: при-

йняття такого припущення видається сумісним зі знанням про те, що фак-

4 Вплив епіфеноменалізму на ідею філософських зомбі прямо підтверджує і їх винахід-

ник, Роберт Кірк: «Цілком ясно, що з епіфеноменалізму випливає (entail) можливість 

зомбі» [Kirk, 2005: p. 8].
5  Як попередника філософського зомбі варто також згадати «людину імітацію» (imitation 

man) Кіта Кемпбела, «чиї “стани мозку у своїх фізико-хімічних властивостях точно від-

повідали нашим”, але який не відчував болю і не бачив кольорів» [Kirk, 2003].
6 Як підтвердження цієї тези див., напр.: [Алексеев, 2008: с. 131; Иванов, 2013: с. 36—37; 

Антологія, 2014: с. 338].
7 Р. Кірк зауважує, що поняття «логічний» він вживає у дуже ліберальному смислі, що 

також включає й поняття «концептуальний» [Kirk, 1974a: p. 44].
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тично таких організмів не існує. Але питання про його валідність має 

безпосередній стосунок як до психофізичної проблеми, так і до філософії 

сприйняття. Якщо можна продемонструвати його валідність, то певні вель-

ми поширені погляди стосовно аналізу звітів досвіду доведеться полишити, 

й тоді, як може вижити Матеріалізм, важко уявити собі. Але якщо можна 

продемонструвати його хибність, тоді, здається, Матеріалізмові ніщо не за-

грожує» [Kirk, 1974a: p. 43]. За свою мету Кірк ставить показати, що зомбі є 

дійсно логічно можливими [Kirk, 1974a: p. 43].

Свій опис Кірк починає з історії людини на ім’я Ден, який зі стану ціл-

ком нормальної людини почав поетапно перетворюватися на зомбі.

Одного дня, серйозно порізавши руку, Ден дуже здивувався, оскільки, 

незважаючи на «больову ситуацію» (pain-situation) (тобто ту ситуацію, в якій 

нормальна людина страждатиме від болю) і «больову поведінку» (pain-be ha-

vior) (наприклад, больові здриги (winces), стогін (groans) і зойки, як-от «Болить 

мов у пеклі!»), Ден не відчував ніякого болю взагалі. Він наполягав на тому, 

що над своєю «больовою поведінкою» він не мав ніякого контролю і відчував 

себе радше «лялькою», ніж нормальною людиною: його больові стани нага-

дували несвідоме смикання пальця (one’s finger involuntarily twitching), яке, на-

приклад, можна спостерігати у нормальної людини [Kirk, 1974a: p. 44].

Через шість місяців Ден починає помічати, що втрачає ще одну свою 

здатність, а саме чуття нюху (sense of smell). Коли він, наприклад, нюхає тро-

янди, він не відчуває ніякого запаху взагалі, але його поведінка зберігається 

такою самою, якою вона була, коли він ще міг розрізняти запахи. Він, як і 

раніше, може сказати: «Це просто прекрасний запах», і його обличчя вира-

жатиме задоволення, але феноменально ніякого запаху троянд він при цьо-

му не відчуватиме: «весь його вираз обличчя і рухи органів мовлення (так 

він, здається, думав) були несвідомі, так само як і в продукуванні речень, які 

”виражали” чи “описували” біль у больових ситуаціях» [Kirk, 1974a: p. 46–

47]. Згодом Ден залишився тільки з двома органами чуття: зором та слухом, 

а потім втратив і ці останні. Деякі з його близьких друзів почали підозрюва-

ти, що у Дена дійсно «всередині тиша й темрява» («silent and dark within»)  8 і 

він перетворився на зомбі [Kirk, 1974a: p. 44–49]. Але, оскільки його пове-

дінка залишалась такою, наче він і не втрачав жодного зі своїх органів чуття, 

вони дійшли висновку, що, врешті, він нормальний [Kirk, 1974a: p. 49].

Незалежно від того, що психологічно дуже важко, ба навіть неможливо по-

вірити у зомбі, це автоматично не означає їх хибність: «те, у що психологічно 

неможливо повірити, як наслідок не обов’язково має бути хибним», а головна 

мета Кірка — «показати лише логічну можливість Зомбі» [Kirk, 1974a: p. 49].

8 Порівняй із відомими метафорами Чалмерса: «Зомбі є просто чимось фізично тотож-

ним мені, але не має свідомого досвіду – всередині нього суцільна темрява» [Чалмерс, 

2015: с. 62]; «Чому вся ця обробка інформації не відбувається “напотемки”, без будь-

якого внутрішнього відчуття?» [Чалмерс, 2013: с. 127].
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Як австралієць Девід Чалмерс у своєму magnus opus, «The Conscious 

Mind» [Chalmers, 1996] 9, де «ідея зомбі проти фізикалізму вживається най-

більш систематично» [Kirk, 2003], так і британець Роберт Кірк у цій своїй 

статті доводять, що немає логічного випливання (entailment) від мозку до сві-

домості. Апелюючи до уявного скептика, Кірк стверджує: «Тільки тому, що 

він уже знає про те, що людські істоти є чуттєвими (sentient), він схильний 

казати, що з наявності нормального людського мозку випливає (entail) стан 

чуттєвості. Крім того, поняття структури та хімічної композиції, як вида-

ється, не мають жодних релевантних зв’язків з поняттями чуттєвості» [Kirk, 

1974a: p. 54], а «з виконання релевантних каузальних функцій нормальним 

людським мозком не випливає (entail) чуттєвість (sentience) особи, яка має 

цей мозок» [Kirk, 1974a: p. 54]. Отже, «не існує хороших апріорних арґумен-

тів проти тієї можливості, що дві речі можуть відрізнятися у важливому ас-

пекті й бути нерозрізненними через спостереження їхніх поточних струк-

тур і станів» [Kirk, 1974a: p. 58].

Згідно з Кірком, «дійсно, важко побачити, як будь-яка версія Ма те ріа-

лізму могла би бути примиреною з логічною можливістю Зомбі, за тієї умови, 

що ми є чуттєвими» [Kirk, 1974a: p. 60]. 

Ґулівер versus Зулівер. У своїй наступній статті «Zombies v. Materialists» 

[Kirk, 1974b] того самого 1974 року Роберт Кірк продовжує доводити логіч-

ну можливість зомбі і як наслідок — хибність матеріалізму.

Щоб підтвердити цей висновок, а саме те, що з фізичного не випливає 

(entail) свідомість і Теза про випливання ментального з фізичного (The En-

tail ment Thesis) є хибною, Кірк пропонує нам уявити наступну ситуацію. 

Спро буймо уявити Ґулівера в Ліліпутії. Але, на відміну від ориґінального 

Гулівера, описаного в оповідках Джонатана Свіфта, наш герой у своїх подо-

рожах зіткнувся з такою-от бідою: «він зустрів расу істот, навіть менших за 

Ліліпутів, але технологічно набагато більше розвинених (advanced), ніж ми 

самі. Ко манда вчених (Мозкова Команда) вторглася до його голови, від’єд-

нала нервові закінчення, які йдуть до та від його мозку, через що зробила їх 

недієвими. З того, що залишилося від нервової системи, вона під’єднала до 

монітору входи (inputs) через аферентні нерви  10, а виходи (outputs) почала 

посилати через еферентні нерви  11, таким чином продукуючи поведінку, не-

розрізненну із поведінкою нормальної людини. Таким чином, Мозкова 

Команда перебрала на себе ті функції мозку Ґулівера, які керували його 

поведінкою, а їхня завзята орієнтація на цей проект впевнила їх у тому, що 

істота (entity), частиною якої тепер вона стала, була схильною (disposed to) 

9 Особливо див.: [Chalmers, 1996: p. 94–99; Чалмерс, 2015: с. 60—67].
10 Передають нервові імпульси від рецепторів або органів відчуття до центральної нерво-

вої системи.
11 Передають нервові імпульси від центральної нервової системи до виконавчих елемен-

тів, таких як м’язи або залози.
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поводити себе як людина. Я називатиму цю істоту Зулівером» [Kirk, 1974b: 

p. 143—144].

Незважаючи на те, що Зулівер поводить себе в усіх відношеннях як 

нормальна людина, у нього немає ніякої чуттєвості, або, як ми би зараз 

сказали, феноменальної свідомості, оскільки «Зулівер був нічим іншим, як 

супер-лялькою, з ляльководами-резидентами» [Kirk, 1974b: p. 144]. Отже, 

свідомість не випливає (entail) з поведінки.

На думку Кірка, Зулівер є яскравим контрприкладом проти «аналітич-

ного біхевіоризму» та «каузального аналізу», згідно з якими «ментальний 

стан є, грубо кажучи, відповідальним за реалізацію певного різновиду по-

ведінки» [Kirk, 1974b: p. 144—145].

Незважаючи на те, що Зулівер поводиться так, наче він переживає біль: 

дригається (winces), стогне (groans) тощо, з цього не випливає, що він на-

справді має біль, оскільки у цьому разі каузальні стани є власне такими, що 

спричинені діяльністю Мозкової Команди і відповідають за нервові входи 

та виходи, а також за кінцеву поведінку: «Каузальні функції, що, як прави-

ло, аналітично корелюють з болем, виконуються. Але із самого факту, що 

вони виконуються, ще не випливає (entail), що Зулівер відчуває біль» [Kirk, 

1974b: p. 145]. Згідно з Кірком, Зулівер є також контрприкладом і проти 

«матеріалістичної теорії тотожності» [Kirk, 1974b: p.146].

Навіть якщо через внутрішні модифікації у мозку спробувати повернути 

Зулівера до стану чуттєвості Ґулівера, то ми не матимемо міцної опори для 

переконання в тому, що навіть якщо ця чуттєвість з’явиться, то це буде тіль-

ки результатом цих модифікацій у мозку, оскільки не існує прямого випли-

вання (entailment) від фізичного опису до свідомості [Kirk, 1974b: p. 147].

Цю свою статтю Роберт Кірк завершує так: «ми маємо усвідомити (re-

cognize), що для нас існує щось більше, ніж те, з чим матеріалісти є спро-

можними погодитися» [Kirk, 1974b: p.152].

На завершення варто зауважити, що, на відміну від австралійця Девіда 

Чалмерса, який із самого початку апелює до ідеї філософських зомбі у кни-

зі 1996 року (хоча, на мою думку, можна сміливо стверджувати, що у своїй 

програмній статті 1995 року Чалмерс вже фактично апелює до цієї ідеї) і 

який досі залишається прихильником та головним пропонентом цієї ідеї у 

традиції філософії свідомості, британець Роберт Кірк, увівши концепцію 

філософських зомбі до традиції Philosophy of Mind, у подальшому намагався 

(і досі намагається) довести, що ідея філософських зомбі є хибною (див., 

напр.: [Kirk, 2005]) 12.

12 Наприклад, на офіційному сайті філософа стосовно цієї монографії сказано: «Певною 

мірою, книга ”Zombies and Consciousness” виправляє помилку захисту можливості 

зомбі у статтях 1974 року» (http://www.nottingham.ac.uk/philosophy/people/robert.kirk). 

Згідно із самим Кірком, однією з цілей цієї книги було «[...]показати некогерентність 

ідеї зомбі» [Kirk, 2005: p. 217].
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КЕМБРИДЖСЬКА 
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО СВІДОМІСТЬ

Кембриджська Декларація про свідомість на сього-

дні — найвідоміший документ, що обґрунтовує іс ну-

ван ня свідомості не лише у людини, а й у інших живих 

створінь, включно із ссавцями, птахами, головоно ги-

ми і навіть молюсками. Метою декларації було пуб-

лічне пропаґування людяного ставлення до тварин за-

галом і відмови від інвазивних методів дослідження 

шляхом заміни їх технологічними неінвазивними ме-

тодами. 

Кембриджська Декларація про свідомість була 

написана Філіпом Лоу, за редакції Яака Панскепа, 

Даяни Рейс, Девіда Едельмана, Бруно Ван Свіндерена, 

Філіпа Лоу і Кристофа Коха. Декларація була публіч-

но проголошена Лоу, Едельманом і Кохом у Чер чиль-

сько му коледжі Кембриджа (Велика Британія) 7 лип-

ня 2012 року на меморіальній конференції Френсиса 

Крика, присвяченій свідомості у людини та тварин. 

Того ж вечора Декларація була підписана учасниками 

конференції за присутності Стивена Хокінґа у Бель-

фор ській залі Готелю дю Він у м. Кембридж (Велика 

Британія). Церемонію підписання зафільмувала про-

грама «60 хвилин» телеканалу CBS.
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THE CAMBRIDGE DECLARATION ON CONSCIOUSNESS *

On this day of July 7, 2012, a prominent international group of cognitive neuroscien-
tists, neuropharmacologists, neurophysiologists, neuroanatomists and computational 
neuroscientists gathered at The University of Cam bridge to reassess the neurobiologi-
cal substrates of conscious experience and related behaviors in human and non-human 
animals. While comparative research on this topic is naturally hampered by the inabil-
ity of non-human animals, and often humans, to clearly and readily communicate 
about their internal states, the following observations can be stated unequivocally:

• The field of Consciousness research is rapidly evolving. Abundant new tech-

niques and strategies for human and non-human animal research have been 

developed. Consequently, more data is becoming readily available, and this 

calls for a periodic reevaluation of previously held preconceptions in this 

field. Studies of non-human animals have shown that homologous brain cir-

cuits correlated with conscious experience and perception can be selectively 

facilitated and disrupted to assess whether they are in fact necessary for those 

experiences. Moreover, in humans, new non-invasive techniques are readily 

available to survey the correlates of consciousness.

• The neural substrates of emotions do not appear to be confined to cortical 

structures. In fact, subcortical neural networks aroused during affective states 

in humans are also critically important for generating emotional behaviors in 

animals. Artificial arousal of the same brain regions generates corresponding 

behavior and feeling states in both humans and non-human animals. 

Wherever in the brain one evokes instinctual emotional behaviors in non-

human animals, many of the ensuing behaviors are consistent with experi-

enced feeling states, including those internal states that are rewarding and 

punishing. Deep brain stimulation of these systems in humans can also gen-

erate similar affective states. Systems associated with affect are concentrated 

in subcortical regions where neural homologies abound. Young human and 

nonhuman animals without neocortices retain these brain-mind functions. 

Furthermore, neural circuits supporting behavioral/electrophysiological 

states of attentiveness, sleep and decision making appear to have arisen in 

evolution as early as the invertebrate radiation, being evident in insects and 

cephalopod mollusks (e.g., octopus).

* The Cambridge Declaration on Consciousness was written by Philip Low and edited by Jaak 

Panksepp, Diana Reiss, David Edelman, Bruno Van Swinderen, Philip Low and Christof Koch. 

The Declaration was publicly proclaimed in Cambridge, UK, on July 7, 2012, at the Francis Crick 

Memorial Conference on Consciousness in Human and non-Human Animals, at Churchill 

College, University of Cambridge, by Low, Edelman and Koch. The Declaration was signed by 

the conference participants that very evening, in the presence of Stephen Haw king, in the Bal-

four Room at the Hotel du Vin in Cambridge, UK. The signing ceremony was memorialized by 

CBS 60 Minutes.
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• Birds appear to offer, in their behavior, neurophysiology, and neuroanatomy 

a striking case of parallel evolution of consciousness. Evidence of near hu-

man-like levels of consciousness has been most dramatically observed in 

African grey parrots. Mammalian and avian emotional networks and cogni-

tive microcircuitries appear to be far more homologous than previously 

thought. Moreover, certain species of birds have been found to exhibit neu-

ral sleep patterns similar to those of mammals, including REM sleep and, as 

was demonstrated in zebra finches, neurophysiological patterns, previously 

thought to require a mammalian neocortex. Magpies in particular have been 

shown to exhibit striking similarities to humans, great apes, dolphins, and 

elephants in studies of mirror self-recognition.

• In humans, the effect of certain hallucinogens appears to be associated with 

a disruption in cortical feedforward and feedback processing. Phar ma co-

logical interventions in non-human animals with compounds known to af-

fect conscious behavior in humans can lead to similar perturbations in be-

havior in non-human animals. In humans, there is evidence to suggest that 

awareness is correlated with cortical activity, which does not exclude possi-

ble contributions by subcortical or early cortical processing, as in visual 

awareness. Evidence that human and nonhuman animal emotional feelings 

arise from homologous subcortical brain networks provide compelling evi-

dence for evolutionarily shared primal affective qualia.

We declare the following: “The absence of a neocortex does not appear to pre-
clude an organism from experiencing affective states. Convergent evidence indicates 
that non-human animals have the neuroanatomical, neurochemical, and neurophys-
iological substrates of conscious states along with the capacity to exhibit intentional 
behaviors. Consequently, the weight of evidence indicates that humans are not unique 
in possessing the neurological substrates that generate consciousness. Nonhuman an-
imals, including all mammals and birds, and many other creatures, including octo-
puses, also possess these neurological substrates”.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 2 81

© Т. БІЛОУС,

 2016

НАТУРАЛІСТИЧНА 
ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ

Тетяна 
Білоус

СТАТТІ: ЛОГІКА, МЕТОДОЛОГІЯ 
І ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Ідея статті виникла після круглого столу з філософії 

свідомості  1, де обговорення програми натуралізму 

продемонструвало для мене існування важливої проб-

лемної ситуації в українській філософській спіль-

ноті. Незважаючи на той факт, що натуралізм у су-

часній філософії є дискусійною темою, обговорен-

ня цієї теми відбувається по інших проблемних 

пунктах, ніж це було за часів Ґ. Фреґе та Е. Гусерля. 

І хоча загалом термін «натуралізм» зазвичай у філо-

софській літературі вживають у різних, іноді навіть 

суперечливих значеннях, спільною для всіх його 

тлумачень сьогодні є відмова проводити чітку лінію 

розмежування між філософським і науковим спо-

собами дослідження  2. Якщо говорити про сучасні 

1 Матеріали круглого столу надруковано в цьому числі ча-

сопису «Філософська думка».
2 Слід зазначити, що нерозривність філософії та емпіричної 

науки є зовсім непроблематичним питанням. Багато філо-

софських проблем виникають через очевидну напруженість 

або конфлікти всередині припущень, які ми маємо прий няти 

внаслідок отриманих емпіричних результатів. Найбільш відо-

мими прикладами є питання у філософії науки, такі як про-

блеми інтерпретації квантової механіки, або асиметрія часу, 

або в логіці природного відбору. Не менш важливими, хоча і 

значно більш віддаленими від емпіричних даних, є проблеми 

детермінізму та свободи волі, тотожності свідомості тощо, 

які знову ж таки постають як філософські проблеми, що 

вини кають внаслідок розвитку фізики, біології чи нейро-

наук. Границя між філософією і наукою доволі розмитою 

була завжди. Що вирізняє натуралістичну настанову філо-

софа сьогодні, то це принципова відмова покладатися лише 

на апріорні філософські методи та визнання релевантності 
наукових процедур для філософських концепцій.
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дискурси про натуралізм, то в західній філософії вони стосуються радше 

форм, яких має набути узгоджена натуралістична програма з подальшою 

специфікацією по окремих філософських частинах: натуралізм в епістемо-

логії, у філософії науки, у філософії свідомості, натуралізм в етиці тощо.

У статті я презентую програму натуралізму у філософії науки, де натура-

лізм позначає звернення до емпіричних досліджень реальної практики на-

уки з філософської перспективи. На мій погляд, натуралістичні тенденції 

сучасної філософії слід оцінювати функціонально, оскільки натуралізм є 

своєрідною версією прагматизму. Я спробую показати ті евристичні та праг-

матичні переваги, які натуралістична настанова надає для сучасної філосо-

фії науки та для самої науки, на матеріалі досліджень реальної практики 

економічної науки в сучасній філософії економіки. Вся сучасна філософія 

економіки є натуралістичним проектом у тому сенсі, як натуралізм розумі-

ють у сучасній філософії науки. Тому я спочатку означу деякі важливі за-

гальні особливості натуралістичної філософії науки та поясню причини звер-

нення до натуралізму на її сучасному етапі. В другій частині я коротко опи-

шу та проаналізую три показові методологічні концепції натуралістичного 

характеру в сучасній філософії економіки, а саме «новий реалізм» У. Макі, 

«новий дедуктивізм» Д. Гаусмана, «практичний емпіризм» Н. Картрайт. 

Саме ці концепції, на мій погляд. демонструють успішність натуралістич-

ного проекту як для філософії, оскільки сприяють більш глибокому розу-

мінню традиційних філософсько-методологічних питань, так і для науки, 

оскільки дають епістемології змогу бути корисною для власної рефлексії 

вчених над своєю діяльністю.

Натуралістична філософія науки. Після Ґ. Фреґе та Л. Вітґенштайна пе-

ріоду «Трактату», через Б. Расела та Р. Карнапа (як і більшості представни-

ків логічного емпіризму) в епістемології та у філософії науки сформувалась 

антипсихологічна традиція філософського аналізу: логіка, а не психологія 

стала засадовою у дослідженні епістемологічних питань. Крім того, логіка 

стала автономною та нормативною дисципліною, а психологія — емпірич-

ною наукою, що означало відмову від релевантності для філософії та логіки 

постановки і розгляду питання про те, як люди реально мислять та пізна-

ють. Таку постановку питання визначили як «натуралізм» або «психоло-

гізм», а головним методом філософії став метод концептуального аналізу. 

Натомість сьогодні довіра до методу концептуального аналізу, як і загалом 

до самої «першої філософії», опинилась під значним сумнівом практично в 

усій англомовній філософії. Моделі нормативної раціональності, ґрунто-

вані на формальній логіці та теорії ймовірності, сьогодні більшість дослід-

ників розглядають як занадто «сильні» для відображення раціональності 

реальної наукової діяльності і як такі, що вимагають визнати більшість уче-

них ірраціональними суб’єктами. Крім того, в результаті емпіричних пси-

хологічних досліджень стало зрозуміло, що існує субстанційне розходжен-

ня між стандартами теорії раціонального вибору, заданими в термінах теорії 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 2 83

Натуралістична філософія економіки

ймовірності, й реальною поведінкою людей. У більшості випадків люди 

систематично порушують приписи нормативної моделі раціональності. 

Відхилення реальної поведінки від нормативної моделі настільки пошире-

ні, що ними не можна нехтувати, занадто систематичні, щоб можна було 

відмахнутися від них як від випадкових помилок, занадто фундаментальні, 

щоб можна було пристосувати до них нормативну систему [Tversky, 

Kahneman, 1986: р. 275]. Можливо, найбільш згубними для нормативної 

філософії науки стали результати соціологічних досліджень «нової програ-

ми» в соціології науки, які продемонстрували, що наукова діяльність вклю-

чає фундаментальний соціологічний вимір. Адже не лише у вигляді так 

званих інституційних аспектів — наука як академічна система, розподіл 

економічного фінансування, державні дотації, вплив науки на суспільство 

та суспільні замовлення наукових досліджень — слід вирізняти соціальний 

прошарок наукового виробництва. Згідно з «новою соціологією науки», 

саму наукову діяльність з конструювання наукового знання слід розглядати 

також як соціальне конструювання: наука як система вірувань та результа-

ти наукової діяльності отримують свою леґітимацію в процесі постійного 

обговорення в середовищі соціальних аґентів [Latour, 1986].

На тлі такої кризової ситуації нова програма натуралізму у філософії 

науки, розпочата з 1980-х років, виглядає як цілком коректна альтернатива 

традиційній філософії науки. У філософії науки, версії позитивізму чи фаль-

сифікаціонізму, передбачається, що «філософія передує науці». Це означає, 

що спочатку потрібно здійснити комплексну експлікацію наукових рис, 

які конституюють ідеал об’єктивно орієнтованої раціональності. Така екс-

плікація є вирішальною стосовно можливостей забезпечення нормативного 

рівня як результату методологічного аналізу наукового знання. Натомість 

натуралістична програма обертає таке співвідношення навпаки: замість 

того, щоб проводити концептуальний аналіз чи генерувати апріорні істини 

про наукове знання, філософ вивчає реальну практику науки. Продукування 

та оцінка теорій, або оцінка вибору наукових теорій — це справа вчених, 

філософ починає з аналізу реальної практики науки (часто найкращих її ва-

ріантів) та залучає результати такого аналізу для дослідження епістемологіч-

них та методологічних питань.

Натуралістична філософія науки реалізує сьогодні кілька програм. На-

туралістична філософія може бути коґнітивною (та/або обчислювальною) 

філософією науки. В такій програмі питання про можливість науки розгор-

тається у вигляді питання про те, які риси нашої свідомості (mind), еволю-

ції коґнітивних здатностей та соціального устрою дають змогу практикува-

ти науку та бути дедалі успішнішими у цій справі. Тобто йдеться радше про 

коґнітивні підвалини науки (коґнітивно-психологічну архітектуру свідо-

мості вчених), а не про саму науку, тому емпіричні результати коґнітивних 

та комп’ютерних наук стають базою для філософського дослідження та по-

яснення науки. Друга програма натуралізації у філософії науки передбачає 
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емпіричне дослідження ефективності різноманітних наукових практик для 

визначення того, якою має бути «правильна» методологія науки. У резуль-

таті припущення про те, що дослідження актуальної практики науки, на 

противагу абстрактним чи апріорним міркуванням про науку, дасть змогу 

поглибити наше розуміння суті самого феномену науки, типів її практик, 

методів та стратегій, її місця в культурі, у сучасній філософії науки зароджу-

ється така нова рубрика дослідження, як філософія конкретних наук (phi-

losophy of the special sciences). Детальний аналіз коґнітивної філософії науки я 

надаю у своїй статті [Білоус, 2013]. Мої власні дослідницькі інтереси зна-

ходяться в межах філософії економіки, саме на її прикладі я спробую пока-

зати особливості натуралізації в сучасній філософії «спеціальних» наук.

Натуралістична філософія економіки. Центральним питанням філософії 

економіки є питання реалізму економічної теорії (в її неоліберальній або 

неокласичній версії, яка є мейнстримом в економіці). Економічна наука 

стала строгою математичною дисципліною, яку сьогодні називають соці-

альною математикою. Але ставлення до тенденції дедалі глибшої математи-

зації економічної науки доволі неоднозначне. Критики звинувачують еко-

номічну теорію у нереалістичності її моделей: саме тому, що економічна 

наука спрямована на аналітичне розв’язання моделей, вона нехтує важли-

вими аспектами реального економічного життя. Неокласична економічна 

теорія побудована на сильних ідеалізаціях, нереалістичних припущеннях, 

тому неспроможна розкрити та пояснити реальне економічне життя. Вона є 

занадто абстрактною для того, щоб надавати корисні передбачення, пояс-

нювати та контролювати функціювання складних економічних систем.

Утім, багато практикуючих економістів не згодні з такими звинувачен-

нями у відірваності економічної теорії від актуальних проблем та потреб. 

Для них економіка є дійсно строгою та справжньою наукою і є вона такою 

саме завдяки своїй математичній строгості та точності. А втім, переконані 

економісти, більшість тем дослідження сучасної економічної науки поро-

джені гострими та наявними потребами реального економічного життя, і, 

отже, теоретичні розробки економічної науки здійснюють з урахуванням 

їхньої релевантності до практичного застосування, можливості побудови 

на підставі їх різноманітних ефективних стратегій (та рекомендацій. Вони 

переконані також у тому, що економічна наука здатна надати важливу ін-

формацію про економічну реальність, пояснювати та надавати успішні 

прогнози. Або, принаймні, вони впевнені в тому, що не існує кращого спо-

собу зрозуміти та контролювати реальне економічне життя, ніж той, що 

пропонує сучасна формалізована та математизована економічна наука. 

Іншими словами, ми не можемо відмовитись від програми математизації 

економіки, її орієнтації на точність та строгість, оскільки не можемо запро-

понувати нічого кращого. Саме тому, що економічна наука є високотеоре-

тичною дисципліною, вона з необхідністю спрощує реальність, яка за своєю 

природою є принципово складною. Таким чином, полеміка тематично роз-
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гортається переважно навколо протистояння реалізму й «аксіоматизму» 

економічної теорії. Прояснити та експлікувати ці взаємовідношення і по-

кликана методологія економічної науки.

Відповідно до стратегій аналізу розв’язання цієї проблеми відомий фі-

лософ економіки Дж. Девіс [Davis, 2003] в історії розвитку методологічних 

досліджень економічної науки виокремлює три революції (change in metho-

do logical thinking). Перша пов’язана з формуванням позитивістської методо-

логічної традиції в економічній науці у 1930–1960-х роках. До цього періоду 

Дж. Девіс відносить методологічні концепції інструменталізму М. Фридмана  3 

та операціоналізму П. Самуельсона. Друга революція — проникнення в еко-

номічну методологію ідей фальсифікаціонізму К. Попера, методології до-

слідницьких програм І. Лакатоса та головних ідей «Структури наукових ре-

волюцій»Т. Куна. На другому етапі економічні методологи піддали сумніву 

класичні стандарти науковості взагалі та почали аналізувати економічну 

нау ку, залучаючи зовнішні щодо неї теоретичні можливості: поворот від 

міркувань у термінах економіки до міркувань про економіку в епістемо-

логічних, історичних та соціологічних термінах, що було не характерно для 

еко номістів попередньої генерації. Третю революцію Дж. Девіс пов’язує з 

ос таточним подоланням нормативізму та з появою нових напрямків у мето-

дології — «риторичних досліджень», соціології економічного знання, істо-

рії економічної науки. На цьому етапі панує так званий «методологічний 

плюралізм». Під впливом ідей філософів науки, таких, як П. Фоєрабенд чи 

Р. Рорті, у свою чергу, представники сучасного методологічного плюралізму 

або постмодернізму в економіці Б. Колдвел, Л. Боленд, Д. МакКлоскі та ін ші 

пропонують повністю відмовитись від нормативності у методології еконо-

міки та розглядати «риторику економіки», відмовитись від пошуків універ-

сального, логічно досконалого методу оцінки теорії, відмовитись від пре-

тензій економічної науки на опис об’єктивних економічних систем  4.

Аналіз сучасної методологічної літератури дає змогу говорити про іс-

нування нової зміни в економічній методології: сьогодні існує значний ма-

сив методологічних досліджень, які продовжують традиції методології на-

уки під новим гаслом: «Найкращий спосіб зрозуміти економіку — це по-

дивитися, як працюють економісти». Особливість цих методологічних 

досліджень полягає в тому, що вихідним пунктом аналізу стають саме спе-

цифічні економічні проблеми, які потребують філософсько-методологіч-

ного аналізу.

3 Згідно з М. Фридманом, наукові економічні теорії є лише інструментами для прогнозу-

вання економічних явищ. Припущення на кшталт «нібито» («as if») достатні для того, 

щоб економічні теорії мали ефективну прогнозуючу силу, а критерієм вибору еконо-

мічних теорій є ефективність прогнозів [Friedman, 1953].
4 Наприклад, такий епатажний автор, як Д. МакКлоскі, у багатьох своїх працях наполег-

ливо арґументує проти можливості єдиної методології економічної науки та за свободу 

вибору методу дослідження [McCloskey, 1983].
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Натуралістичну настанову, на мій погляд, дуже вдало характеризує фін-

ський філософ У. Макі [Mäki, 2000]. У філософії економіки загалом можли-

ві два підходи. Перший полягає в тому, що філософ визначає деякі риси фі-

лософської (метафізичної чи методологічної) позиції, потім перевіряє, чи 

відповідає ситуація в науці його концепції, і якщо так, то можна вважати 

його ідеї слушними. Така стратегія була прийнята в традиційній філософії 

науки часів логічного позитивізму та фальсифікаціонізму К. Попера. Другий 

підхід передбачає, що філософ визначає деякі суттєві риси конкретної дис-

ципліни, пов’язані з філософською позицією, що знаходиться під питан-

ням, порівнює ці риси з комплексом ідей, пов’язаних з його філософською 

позицією, та залежно від результату відкидає чи модифікує свою позицію 

відповідно до реальної ситуації в науці. Якщо перший, традиційний підхід 

можна назвати «підходом згори» (top-down approach), то другий отримав на-

зву «підхід знизу» (bottom-up approach). Саме останній і репрезентує натура-

лістичну позицію сучасної філософії спеціальних наук та сучасної філософії 

економіки. Саме таку стратегію «підходу знизу» застосував У. Макі щодо 

прояснення тлумачення теми реалізму в економічній науці.

Економісти зазвичай говорять про реалізм припущень економічної 

тео рії, але їхнє розуміння терміна «реалізм» не однозначне та потребує по-

дальшого розрізнення між поняттями «реалізм» та «реалістичність» (realism 

and realisticness). Термін «реалістичність» (або «нереалістичність») відсилає 

до констатації факту відношення припущень економічної теорії, моделей 

економічної теорії до реальних ситуацій економічного життя, які вони по-

кликані репрезентувати. Тобто економісти говорять про реалістичність, а не 

про реалізм в його традиційному філософсько-методологічному тлумачен-

ні. Реалізм — це філософська позиція, пов’язана з конкретною низкою ме-

татеоретичних настанов щодо визначення онтологічного статусу цілого кла-

су неспостережуваних об’єктів сучасної науки. Реалістичність, як її тлума-

чать економісти, — це характеристика деякої теорії, чи моделі, чи способу 

репрезентації. Економісти оперують теоретичними термінами, такими як, 

на приклад, «ринок», «гроші», «фірма», «ціна», «інвестиція», «споживання», 

«при буток» тощо, які не реферують до сфери, принципово відмінної від зви-

чайного досвіду, порівняно із ситуацією в сучасній фізиці, де йдеться про 

сутності, епістемічний доступ до яких є вельми проблематичним. Теоретичні 

терміни позначають добре відомі з повсякденного досвіду сутності, та на-

віть такі ідеалізовані теоретичні сутності, як «транзитивність преференцій», 

«раціональні очікування», «досконала конкуренція», «прозорість інформа-

ції», хоча і є чистими абстракціями, або ідеалізаціями, насправді це абстрак-

ції від знайомих для нас з досвіду речей. Деяка конкретна економічна теорія 

може запровадити адекватну репрезентацію чи опис певного типу еконо-

мічних феноменів і, отже, бути реалістичною. Економістів цікавить вияв-

лення механізмів, які керують економічною діяльністю, тому економічна 

теорія має забезпечити розуміння того, як організовані та упорядковані 
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економічні феномени та процеси. Оскільки різні моделі (чи теорії) по-

різному відображають, які каузальні механізми чи чинники є важливими, 

оцінка моделі (чи теорії) як реалістичної означає, що вона враховує всі ваго-

мі чинники, які не є очевидними в досвіді, але які впливають на те, як дій-

сно функціює економіка в реальному світі. Дискусії щодо реалізму в еконо-

міці є радше дискусіями про те, чи були враховані вагомі каузальні механіз-

ми у відповідній економічній теорії (моделі). Питання, таким чином, не в 

тому, щоб реалізму було «більше». Питання в тому, що ми потребуємо мето-

дологічно обґрунтовану позицію, яка спрямована на вимогу реалізму. Над-

звичайно небезпечно, займаючись економікою, переключатися з високого 

абстрактного рівня на прикладні питання — так, ніби наукові поняття є без-

посередніми елементами реального життя. Отже, в економіці вельми важлива 

тематизація як реалізму, так і реалістичності, втім, це різні питання. Врахуван-

ня семантичних розрізнень у тлумаченні питань реалізму економістами є 

принципово важливим, оскільки забезпечує можливість усвідомлення меж 

релевантності позитивного економічного аналізу: економічний аналіз не 

продукує «істини про факти дійсності», а надає абстрактні моделі, застосу-

вання яких вимагає подальшого вивчення емпіричних даних, попередньо 

виключених при побудові цих моделей. Моделі не є істинними чи хибними, 

а можуть бути релевантними чи ні, продуктивними чи ні, їх застосування, у 

свою чергу, вимагає виходу за межі економічної теорії та вивчення еконо-

містами різноманітних культурних, етичних, політичних чинників.

Ще два важливі серед сучасних філософських підходів натуралістично-

го виду — це спроби описати економічну методологію як апріорну дедук-

тивну методологію — так, як її розуміли з часів Дж.Ст. Міля і до Л. Робінса 

(1930-ті роки), коли існував консенсус щодо дедуктивного характеру еко-

номічної теорії. Йдеться про методологічні концепції Д. Гаусмана [Hausman, 

1992] та Н. Картрайт [Cartwright, 1983; Cartwright, 1989]. Хоча ці два про-

екти розроблені в перспективі повернення до ідей Дж.Ст. Міля у світлі ме-

тодології економіки, ракурс розгляду проблем сучасної економіки у них 

різний. Інтереси Д. Гаусмана знаходяться в межах економічної методології. 

Він пропонує варіант трансформованої методології Дж.Ст. Міля, яка забез-

печить спосіб філософського розуміння (та оцінки) теоретичної діяльності 

сучасної економіки. Крім того, він протиставляє свою (та Дж.Ст. Міля) ме-

тодологічну позицію іншим методологічним позиціям: інструменталізму 

М. Фридмана, фальсифікаціонізму, методології наукових дослідницьких 

про грам І. Лакатоса та, особливо, всієї постмодерністської плюралістичної 

методології. Проект Н. Картрайт також реформаторський, але має більш 

загальний характер. На її думку, погляди Дж.Ст. Міля на економіку стануть 

у пригоді для поглиблення філософсько-методологічного аналізу наукових 

теорій та наукового знання загалом.

Д. Гаусман у праці «Неточна та самостійна наука економіка» [Hausman, 

1992] звертається до ідей Дж.Ст. Міля для того, щоб не просто обґрунтувати 



88 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 2

Тетяна БІЛОУС

претензії економіки на науковий статус, а й показати, що дедуктивізм 

Дж.Ст. Міля найкращим чином відображає реальну практику економічної 

науки. Його праця є критикою всіх існуючих методологічних концепцій: 

жоден з найпопулярніших підходів до економічної методології, зокрема 

фальсифікаціонізм або методологія дослідницьких програм І. Лакатоса, не 

забезпечує адекватного концептуального каркаса для розуміння структури 

та стратегії сучасної економіки. Його власна підтримка ідей Дж.Ст. Міля, 

які він вважає найбільш відповідною дескрипцією того, що дійсно роблять 

економісти, ґрунтована на описові цілої низки реальних економічних до-

сліджень (case studies), причому з різних галузей сучасної економічної науки.

Д. Гаусман звертається до «дедуктивізму Дж.Ст. Міля» та демонструє в 

дусі Дж.Ст. Міля, що економічна наука є «неточною» згідно з вимогами тра-

диції емпіризму, але сама ця неточність дає їй змогу бути самостійною на-

укою (separate sciencе). На його думку, саме Дж.Ст. Міль звільнив економіку 

від вимоги прямої емпіричної перевірки, оскільки обґрунтував апріорність 

методів економіки. Згідно з Дж.Ст. Мілем, економіка є суто дедуктивною 

наукою, припущення або постулати економічної теорії загалом є істинни-

ми: вони відображають ключові причинні чинники, які спричиняють еко-

номічні феномени. Причиною того, що прогнози економічної теорії не за-

вжди можна підтвердити, є принципова неповнота теорії: вона відображає 

лише обмежену кількість з усієї багатоманітності складно переплетених ка-

узальних чинників, які в дійсності всі разом визначають результати еконо-

мічних взаємодій. Та оскільки не існує способу інкорпорувати в теорію таку 

величезну кількість каузальних чинників без того, щоб не опинитися під за-

грозою втрати специфіки предмета економічного дослідження та розмиття 

меж між економікою й іншими соціальними науками, можна вважати саме 

таку «неточність» передбачень економічної теорії необхідною рисою еконо-

міки як окремої самостійної дисципліни. Точність прогнозів, таким чином, 

не є надійним індикатором істинності економічної теорії. Дж.Ст. Міль 

стверджував, що теорія може бути слушною на абстрактному рівні без того, 

щоб бути слушною конкретно. Якщо деякі прогнози не справдились, це від-

булося саме тому, що на реальні події вплинули деякі додаткові руйнівні 

сили. Іншими словами, теорія описує тенденції стосовно результатів, а не 

реґулярності чи закономірності між результатами і причинами, які їх ви-

кликали.

Згідно з Д. Гаусманом (Дж.Ст. Мілем), саме «неточність» (закони є лише 

тенденціями, тому неможливі точні прогнози) та «самостійність» (унікальні 

каузальні чинники керують явищами її сфери дослідження) є специфікою 

економічної науки, яка може бути описана наступними чотирма рисами, 

які притаманні сучасному типу теоретизування в економіці: «1. Економічну 

науку визначають у термінах каузальних чинників, які її цікавлять, а не в 

термінах її сфери (in terms of a domain). 2. Економічна наука має виокремле-

ну сферу, в якій ці каузальні чинники превалюють. 3. “Закони” про прева-
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лювальні каузальні чинники наперед добре відомі. 4. Економічні теорії, які 

залучають ці закони, забезпечують уніфіковане, повне, але неточне пояс-

нення цієї сфери» [Hausman, 1992: p. 90–91].

Н. Картрайт  5 розгортає далі вчення Дж.Ст. Міля про закони як тенден-

ції в економіці. Натуралізм, який вона пропонує і який є наслідком її по-

зиції антифундаменталізму в науці, — це «практичний» емпіризм. Аме-

риканський економіст та методолог Д. Гендс у книзі «Рефлексія без пра-

вил» так визначає «практичний» емпіризм: це підхід, «де філософ науки 

приймає спостереження про діяльність практикуючих вчених як головне 

джерело даних про науку, але ці спостереження не відповідають положен-

ню про те, що вчені дійсно використовують, або мають в розпорядженні, 

або вірять в популярну емпіристичну теорію нейтрального досвіду» [Hands, 

2001: p. 315]. Тому з позиції натуралізму таке традиційне емпіристичне тлу-

мачення спостережень виглядає як цілком метафізична догма емпіризму, 

позаяк не відображає реальної ситуації у науці. Крім того, концепція Н. 

Картрайт практично є відродженням есенціалізму у філософії науки та у 

філософії економіки. В традиції радикального емпіризму каузальність тлу-

мачать як просту послідовну кон’юнкцію емпіричних подій. Внаслідок та-

кого тлумачення каузальних зв’язків будь-які процеси та сутності, які ле-

жать за межами можливості спостереження, виключають як «незаконні». 

Н. Картрайт відновила традицію есенціалістського словника у філософії 

на уки: такі поняття, як «сутність», «необхідність», «здатності» (capacities) 

світу, є абсолютно фундаментальними для наукового бачення світу. Вчені 

завжди припускають, що в природі існують відносно стабільні сутності, або 

«здатності», і такі стабільні «здатності» світу породжують каузальні зв’язки. 

Саме такі стабільні «здатності», а не г’юмівські послідовності, забезпечу-

ють можливість формулювати наукові твердження про каузальні відношен-

ня. Тому наше розуміння науки залежить від нашого розуміння цих «здат-

ностей» світу. Д. Гаусман виокремив чотири можливості розуміти закони 

економіки як закони про тенденції. Н. Картрайт додає ще одну можливість 

тлумачення ролі законів у економіці: закони як твердження про «здатності» 

світу описують не те, що відбувається, коли існують деякі визначені при-

чини, вони описують, які причини мають тенденції або здатності спричи-

няти щось. Тобто закони економіки у тлумаченні Н. Картрайт пов’язують 

не просто причини з наслідками, а причини з тими наслідками, до яких 

вони мають тенденцію [Cartwright, 1989].

5 Філософія природничих наук Н. Картрайт, яка вперше в систематичному вигляді була 

подана у книзі «Як обманюють закони фізики» [Cartwright, 1983], є однією із найбільш 

впливових у сучасній філософії науки. Аналіз філософських та методологічних ідей 

Н. Картрайт, зокрема її концепції закону, «сутнісного» або локального реалізму, «мета-

фізичного номологічного плюралізму» та інших головних положень її доктрини при-

родничих наук подано в моєму розділі підручника «Новітня філософія науки» [Добро-

нравова, Білоус, Комар, 2009].
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Таким чином, я спробувала показати, що особливість натуралізму у фі-

лософії науки полягає в тому, що у філософських дискусіях про науку ми 

маємо апелювати до актуальної практики науки: остаточний вердикт філо-

софським дискусіям про науку має виносити актуальна практика науки. 

Наостанок слід також зробити прояснення щодо частих звинувачень філо-

софського натуралізму у відмові від нормативності. У відповідь, цілком у 

дусі самої ж натуралістичної настанови, філософ тут скептично ставиться 

до можливості єдиного для всіх випадків розв’язання проблеми норматив-

ності, різноманітні складні арґументи можуть бути запропоновані залежно 

від контексту обговорення проблеми. Методологічний натуралізм у філо-

софії науки, про який зараз ідеться, є нормативним підходом, але норма-

тивність розуміють функціонально. Іншими словами, хоча методологічний 

натуралізм відмовляється брати за основу нормативні апріорні судження 

або концептуальні обґрунтування, втім приймає інструментальні обґрун-

тування. Не існує жодного філософського арґументу проти можливості до-

сліджувати емпірично процеси навчання, ревізії переконань, способи удо-

сконалення нашої системи переконань, способи уникнення помилок у 

конкретних ситуаціях тощо. Такі питання також не є суто психологічними, 

хоча психологічні дані можуть стати в пригоді, оскільки не існує, наприклад, 

єдиного способу набуття знання. Дослідження історії та наявного стану в 

певній науці, як у нашому випадку в економічній науці, є також релевантни-

ми для цих питань. І відповіді можуть отримати нормативну ознаку. Тоб то, 

згідно з такою версією натуралізму, кращими будуть ті методи, які дають 

змогу отримати гіпотези чи теорії з бажаними якостями. Наприклад, метод 

дає змогу побудувати теорію, яка добре узгоджується з наявними даними, 

або теорію, яка має широке застосування, тощо. Оцінка методів та отрима-

них за їх допомоги теорій можлива, але вона здійснюється відповідно до 

мети, яку переслідує вчений за наявних засобів. Гіпотези або теорії є до-

брими, якщо вони відібрані добрими методами. Саме це твердження, хоча 

й оцінне, є емпіричним твердженням, отже, може бути перевірене, тому є 

законним з позиції натуралізму і, отже, не потребує ніяких інших подаль-

ших апріорних обґрунтувань. Крім того, методологічний натуралізм є сво-

єрідною версією прагматизму. Як і будь-яка форма прагматизму, методоло-

гічний натуралізм тлумачить кожен конкретний метод як такий, що може 

бути поставлений під знак запитання, але під знак запитання ніколи не 

ставлять усі методи одразу. Наприклад, як можна описати реальну практику 

економічного дослідження? Як вказує Д. Гаусман, «досліджуючи економіч-

ну теорію, філософ економіки знаходиться в тому самому становищі, що й 

будь-який філософ науки, який емпірично досліджує науку. Єдина важлива 

відмінність полягає в тому, що у філософії фізики, наприклад, філософ не 

сумнівається у вагомості цінності фізики, яку він досліджує» [Hausman, 

1980: p. 358]. Це означає, що у філософії економіки такого емпіричного 

(або натуралістичного) типу ми не просто прагнемо описати реальну прак-
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тику економістів, а й маємо можливість оцінювати цю практику у філософ-

ській перспективі. Крім того, оцінка економістами власних моделей та те-

орій з необхідністю включає епістемологічний аспект. Очевидно, що це 

можна зробити за допомоги таких понять, як теорія та теоретизування, мо-

дель та тестування, виведення та ідеалізація, які є філософсько-ме то до ло-

гічними концептами. Існує принаймні одна нормативна епістемологічна 

теорія, а саме баєсіоністська версія теорії підтвердження  6, яка може бути 

застосована до головних положень економічної теорії, оскільки для еконо-

міста відмова враховувати норми, які ця епістемологічна теорія підтвер-

дження вимагає, буде відмовою від застосування своїх власних моделей. 

Натуралістична філософія науки, як і будь-яка інша дисципліна, прагне 

покращити наші знання про світ та про себе. Тільки вузькість та специфіч-

ність епістемологічних питань, які, у свою чергу, визначені їх нормативністю, 

відрізняє такі епістемічні питання від інших способів дослідження того, як 

люди набувають та змінюють свої переконання. Епістемологічні питання 

не можуть не виникати в економічній науці, оскільки ці питання стосують-

ся цілей економічної науки, надійності методів та результатів. І тільки за 

умови відповіді на ці питання економісти можуть розраховувати на вплив 

своєї науки. Нормативності не можна уникнути у філософії економіки, як 

і в економіці загалом, оскільки економіка є консультуючою наукою, вона є 

релевантною для всіх, хто визначає стратегії та політики розвитку суспіль-

ства (policy-makers), тому не може покладатися лише на свої власні стан-

дарти дослідження.
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номічній науці (мікроекономіка) та у філософії (у філософії науки та епістемології) 

різноманітні форми баєсіонізму є домінуючою парадигмою та переконливо пропону-

ють нам розуміння природи раціональності як принципово математичної. Теорія раціо-

нального вибору, яку називають часто просто теорією прийняття рішень, або просто 

теорією рішень (decision theory), є засобом оцінки та порівняння очікуваної корисності 

в різних контекстах дії в термінах ймовірностей, які приписують різним альтернатив-

ним можливим результатам вибору.
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NATURALISTIC PHILOSOPHY OF ECONOMICS 

Features of modern naturalism in the philosophy of science have been analyzed on the 

example from naturalistic philosophy of economics. In section 1 the author discussed gen-

eral issues about naturalism and sketched a general framework for thinking about natural-
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ism that has common acceptance in the philosophy of science. In section 2 the author 

surveyed contemporary research in philosophy of economics which she sees as broadly 

naturalist in spirit. The main feature of naturalism in the philosophy of science is that the 

final verdict in philosophical discussions about science is to make the actual practice of 

science. The author also demonstrates that there is no a single solution for familiar “nor-

mative problem”, various sophisticated arguments can be offered depending on the con-

text of the   problem discussion. The author is also advocating methodological naturalism 

in the philosophy of economics which allows philosophy to be based on descriptions of 

scientific practice but provides the opportunity for the critical evaluation of that practice 

in epistemological perspective. 

Keywords: naturalism, philosophy of science, philosophy of economics, epistemology, 

‘normative’ philosophy of science
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ЕСЕЇ
На вільну тему

ПЕДАГОГІЧНА ПРОВІНЦІЯ 
ПЕТЕРА СЛОТЕРДАЙКА:
революції на прикордонні  1

Педагогічна провінція посідає чимале місце на 

теренах країни мислення Слотердайка. У версіях 

цього філософа її культурні ланшафти, а найголов-

ніше — устрій та життєдіяльність, відрізняються 

від описів загубленої країни знань, вчителів та уч-

нів, представленої у вимірах бажаного і належного. 

Такі описи були поширені за доби Про світ ництва, 

а потім стали однією з тем філософської белетрис-

тики. Ліхтар пам’яті тут одразу висвічує філософ-

ський роман Г. Гесе «Гра у бісер», головний герой 

якого веде наповнене спротивом життя саме у та-

кій штучно створеній провінції. Її не нанесено на 

політичну мапу світу, її важко відшукати у сучас-

них культурних ландшафтах, спотворених малими 

та ве  ликими архітектурними формами суспільства 

розваг, що руйнують традиційні місця генерування 

духу і розуму. Інколи ця провінція сама вписується 

в індустріальні та постіндустріальні розважальні 

краєвиди у вигляді гігантських інтелектуальних ба-

рокамер або їхніх переносних версій на зразок муль-

тиварок для приготування духовних страв. Але pai-

deia і рецепти вчительської кухні — це окрема тема, 

хоча й дотична до описів сучасних плюралізованих 

педагогічних провінцій з прихованим революцій-

ним потенціалом.

1 Продовження серії публікацій, присвячених доробку сучас-

ного німецького філософа Петера Слотердайка (див.: «Філо-

софська думка», 2014, № 3, с.20–40; 2015, № 2, с.94–112).



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 2 95

Педагогічна провінція Петера Слотердайка: революції на прикордонні

Сьогодні педагогічна провінція є скрізь і ніде, це «простір, де “симулякр 

святкує свою перемогу”, створюючи ілюзії, але разом з цим й надаючи люди-

ні шанс “самій конструювати своє довкілля”» [Treml, 2000: p. 269]. Вона за-

хоплює соціальні і політичні терени, насичує їх психолого-педа го гіч ними 

смислами, а потім обіцяє всім охочим надати право на довічне використання 

їх, але насправді такий дозвіл згодом майже завжди виявляється фікцією. 

Сам Слотердайк рідко вживає цю назву уявного реґіону у своїй філософії 

географії (про неї йшлось у попередній статті), хіба що для опису політико-

педагогічних реалій людей, звільнених від життя за власним бажанням. Але, 

як буде показано нижче, існують вагомі підстави, щоб застосувати таку ев-

ристичну метафору також і до його власних теоретичних розвідок, що також 

утворюють провінцію, відгороджену від ділянок інших ін телектуалів колю-

чим дротом філософських, політичних і культурологічних провокацій. Ця 

огорожа, щоправда, час від часу демонтується в неочікуваний спосіб.

Тематично розвідки в окресленому проблемному полі зосереджено пе-

редусім на політичній та педагогічній складових антропотехнічного пово-

роту, що їх ми розглянемо нижче, почасти продовжуючи проблемні лінії, 

про які вже йшлося в попередній публікації  2.

Педагогічні провінції та їхні вороги
Закриті педагогічні провінції — своєрідні заповідні 

острови, де відбуваються випробування креативної сили розуму та наполег-

ливості учнівства, сади, де квітнуть і зростають знання, споруджують храми 

науки, де мешкають і продукують знання науковці — мають не менш воро-

гів, ніж відкриті суспільства. Понад те, вони мають спільних ворогів — це 

так звані «кримінальні утопісти». Щоправда, населення цих провінцій упро-

довж доволі тривалого часу побоювалось хіба що навали варварів. Педагогічні 

провінції як замкнутий у собі уявний простір уявних освічених спільнот 

своєю появою завдячує певною мірою постсекулярним пригадуванням ре-

лігійного благоговіння перед знанням, яке здійснюють «жахливі діти Нового 

часу». Їх Слотердайк називає володарями свободи, або «бастардами», по-

збавленими батьків, родини і спадку [Sloterdijk, 2015, р. 396–397]. Радикальні 

зміни, перевороти, революції, прориви спричинюють землетруси і вивер-

ження вулканів у педагогічних провінціях з притаманною їм прихованою 

політизацією не менш, ніж у політичних метрополіях. Полемізуючи зі Сло-

тердайком, цього ворога можна радше назвати порушником спокою. Іншим 

ворогом, що непомітно роз’їдає конструкти педагогічної, політичної та со-

ціальної реальності, є корупція.

2 Див.: Култаєва, М. (2015). Мимовільні роздуми на вільну тему, або Дещо про користь і 

шкідливість філософів, вчителів, політиків та перекладачів для життя, в: Філософська 

думка, 2, 94–95; Слотердайк, П. Ти мусиш змінити своє життя, в: Філософська думка, 2, 

95–112.
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Методологічні засади дослідження корупції, запропоновані Сло тер-

дайком, відрізняються від схем її інтерпретацій у сучасному соціально-

філософському дискурсі. На його думку, розуміння модерного світу потре-

бує «секулярної герменевтики корупції» (säkulare Hermeneutik der Korruption), 

яка має ґрунтуватись на матеріалі історичної антропології. Без неї це по-

няття, узурповане політологами, юристами, податковою поліцією та прак-

тиками держуправління, значно звужує свій обсяг. Слотердайк зауважує у 

зв’язку з цим: «Корупція — це не тільки те, що трапляється з держслужбов-

цями, які піддаються спокусі отримання додаткового доходу, або з можно-

владцями, які починають вважати, що право та закон — це лише інші назви 

їхніх забаганок. Треба показати, чому людина здавна і дотепер існує як тва-

рина, схильна до корупції (das korrumpierbares Tier), не вдаючись при цьому 

до есенціалістських перебільшень» [Sloterdijk, 2015: р. 27]. Така методоло-

гічна перспектива дослідження корупції є важливим моментом стратегії її 

подолання, яку не можна зводити суто до поліцейських заходів.

Спираючись на напівзабуте філософсько-історичне вчення П.С. Ба-

лан ша (1776–1847), Слотердайк розвиває ідею антропосоціогенези як ево-

люції людини, здатної навчатись і критично осмислювати результати своєї 

діяльності. Останнє він розглядає як секулярний різновид релігійної прак-

тики покаяння. «Зняття корупції, — зазначає він, — слід розуміти як світ-

ський варіант покаяння, яке у християнській традиції є початком нового 

піднесення людини після гріхопадіння. Зняття корупції — це випадок на-

вчання всерйоз. Той, хто навчається, не тільки накопичує інформацію. Він 

розуміє, що справжнє навчання містить у собі щось на зразок навернення… 

Якби у теорії культури існував аналог того, що на католицькому олтарі 

означає найсвятіше, то там стояло б “навчання” — найбільш знецінене по-

няття сучасності» [Sloterdijk, 2015: р. 28].

У цьому випадку йдеться про соціальне, історичне і політичне навчан-

ня. Саме воно усуває фортеці та укріплення закритих педагогічних провін-

цій, у сховищах яких ще й дотепер зберігаються рештки феодальних відно-

син, що час від часу заявляють про себе в наукових співтовариствах та 

академічних спільнотах. Долати корупцію у феодальний спосіб, тобто ство-

рюючи різні організації на зразок інквізиції або переймаючи досвід полю-

вання на відьом, — марна праця, яка призводить лише до енергетичного 

виснаження суспільства, яке час від часу виїздить на полювання за корупці-

онерами. На відміну від цього, Слотердайк, говорячи про дієвість «навчан-

ня», має на увазі не стільки педагогічну складову антикорупційних заходів, 

скільки здатність суспільства та індивідів вносити корективи у процес свого 

розвитку. Але при цьому, на його думку, модернізується не тільки суспільне 

життя, а й корупція. Передумови такої їхньої дещо неочікуваної коеволюції 

створено ґлобальними мережами, які, в свою чергу, синхронізують політичні, 

економічні та соціальні процеси і розширюють функціональний діапазон 

недержавних організацій, послаблюючи тим самим національні держави. 
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Наведемо логіку міркувань Слотердайка щодо цих тенденцій: «Розширення 

державних служб у майже 200-х політичних тілах, прописаних у просторі 

ООН, має наслідком модернізацію корупції… через підпорядкування права 

представникам громадських служб, яким ніщо не заважає віддаватись спо-

кусі додаткового заробітку. Зростання активності «слуг держави» у культу-

рах з недієздатною державою неможливе без вибуху корупції, супроводжу-

ваного відповідним зростанням скарг на неї. Ґарантами корупції стають 

більшість існуючих та імпровізованих національних держав XXI сторіччя, 

що зробить їх такими, якими вони видаватимуться у XXII сторіччі. У під-

сумку, який колись буде зроблено, виявиться, що вони самі підготували свою 

неспроможність, яку їм закидають» [Sloterdijk, 2015: р. 484–485]. Через це 

ґлобальне громадянське суспільство — начебто найзавзятіший борець про-

ти корупції — саме може нагромаджувати неабиякий корупційний потенціал, 

навіть не помічаючи і не припускаючи таких гріхів за собою.

Ці провокативні роздуми Слотердайка щодо педагогічної провінції та 

її ворогів є заявою на необхідність змін. Але чи здатні на революційні дії 

сучасні затишні суспільства споживання, які позиціонують себе як педаго-

гічні провінції? На це питання він дає позитивну відповідь, бо такі суспіль-

ства продукують надмір бажань, не менш ніж суспільства дефіциту. На ве-

демо підсумок цієї рефлексії: «Там, де бажання можна продукувати без 

перешкод, воно саме по собі стає аґентурою “революції”» [Sloterdijk, 2015: р. 

474]. Такій революції ненаситних бажань він протиставляє теоретичну про-

граму зміни самої людини у просторах уже не закритих, а відкритих педаго-

гічних провінцій. Це «революція у другій особі однини».

Антропологічні передумови 
«революції у другій особі однини»
Звернення до другої особи однини не є чимось но-

вим в історії філософії. Нагадаємо, що оптика «Ти» відігравала важливу 

роль у філософській антропології Л. Фоєрбаха та М. Бубера. Але «Ти» у 

Слотердайка має цілковито інші конотації. Антропологічне підґрунтя «Ти» 

у цьому випадку навіяне відомим сонетом Рильке «Архаїчний торс Апо-

лона», зокрема двома його останніми рядками, що начебто випадають із 

сонета, який присвячено опису торсу Аполона — збереженого для нас 

уламку колишньої краси і гармонії, фрагмента, який завдяки уявленню 

глядачів стає чимось більшим за ціле. Цей сонет Слотердайк наводить по-

вністю, а його останні рядки він вважає програмними для сучасної люди-

ни: «тут немає жодного місця, яке б не бачило тебе. Ти мусиш змінити своє 

життя» [Sloterdijk, 2009: р. 40]. У цьому випадку йдеться не про дзеркальне 

Я, а про імпульси, які надходять навіть від фрагментів бездоганного тіла. 

Торс Аполона, за задумом Рильке, дивиться на своїх недосконалих глядачів 

і спонукає їх до змін, вказуючи на їхню недоладність. Слотердайк розвиває 

цю тезу, застосовуючи семантики революційного оновлення.
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Така дещо незвичайна «революція у другій особі однини», позбавлена 

п’янкого відчуття єднання, спільних переживань та безперервного проду-

кування революційного натхнення, нагадує мікрохірургію або нанотехно-

логічні втручання у старі політичні тіла, які мовчки погоджуються на опе-

рації навіть без додаткового ідеологічного наркозу. В рамках антропотех-

нічного повороту, заявленого Слотердайком у праці «Ти мусиш змінити 

своє життя» (2009), назва якої є прямим цитуванням згаданого вище сонета 

Рильке, психополітичні спостереження і висновки доповнено аналізом 

взаємопроникнення політики та педагогіки у мікроплощині людського 

буття. Наведемо авторське розтлумачення назви цієї монографії: «Ти му-

сиш змінити своє життя! — так звучить імператив, який підноситься над 

альтернативою гіпотетичного і категоричного імперативів. Такого роду аб-

солютний імператив є звичайним метанойєтичним наказом. Він є ключо-

вим словом революції у другій особі однини» [ Sloterdijk, 2009: р. 47].

В онтологічному плані це є декларацією повороту до тілесності, до її під-

тримання у належному стані та до з’ясування можливостей безсмертя як «лік-

відації кінця». Треба зазначити, що Слотердайк добре обізнаний у філософ-

ській та езотеричній літературі з цього питання, у тому числі і з працями 

М. Федорова і В. Муравйова, у творах якого вперше застосовано термін «ан-

тропотехніка», про що згадано навіть у Великій радянській енциклопедії. Про 

це, зокрема, згадує й Слотердайк, віддаючи належне «метафізичній революції 

1920-х років», яка поставила питання про масове виробництво нової людини 

[Sloterdijk, 2009: р. 628–629]. Але в цьому випадку йдеться про щось інше: про 

перспективу змінити своє тіло, а разом з ним — й увесь спосіб життя. Наказ 

«Ти мусиш змінити своє життя!», на його думку, означає негайно приводити 

себе у форму з метою самоперевершення, і головне тут — «скористатись мож-

ливістю потренуватися з Богом» [Sloterdijk, 2009: р. 51]. Але такі тренування 

не мають нічого спільного з бодібілдингом, бо їхньою метою є не хизування 

статурами та м’язами, а так звана вертикалізація людини, що здійснюється за 

допомоги Бога як тренера та ідеолога революційних змін. Со ціально-політичні 

та антропологічні передумови таких змін закладають за доби Нового часу, 

який, на думку Слотердайка, породжує своїх «жахливих дітей», «бастардів», 

що не знають або соромляться своїх батьків, відмовляються приймати їхню 

спадщину і свідомо обирають шлях безрідності з усіма її наслідками.

Якщо відволіктись від експресивної спортивно-філософської фразео-

логії Слотердайка, його діагностика відносин між генераціями нагадує ві-

дому модель М. Мід, де стосунки між батьками і дітьми варіюють залежно 

від типу культур за формальними ознаками префігуративності, кофігура-

тивності, постфігуративності. Але Слотердайк не задовольняється конста-

тацією структурних змін у культурах. Він зосереджує свою увагу на еволю-

ційних змінах європейських соціумів. Серед них особливу загрозу, на його 

думку, має асиметрія між світами походження (Herkunftswelten) і майбутні-

ми ситуаціями, внаслідок чого сучасний світ потрапляє до «онтологічної 
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прірви» з усіма її жахами. Слотердайк так описує цивілізаційну динаміку 

світового розвитку у ситуації «онтологічної прірви»: «Хронічний надмір 

мобілізуючих активних заходів та поступальне відкриття стрімких потоків 

подій, які осідають в об’єктивних реліктах, призводить до асиметрії між 

модерним станом світу та модерним переживанням дійсності. Цей надмір 

нових каузальних можливостей несе відповідальність за ґлобальну культур-

ну ентропію, яку мимоволі констатує у світі кожна людина з перших років 

XIX сторіччя, це заторкує її власне буття не менш, ніж зміни її найближчого 

оточення. Особливо це стосується головного симптому, що дається взнаки 

на самому початку XXI сторіччя, коли актуальні борги «сплачуються» за 

рахунок нових; це лише один із симптомів з багатьох інших, що свідчать 

про постійне сповзання і падіння у безодню узагальненого футуризму 

[Sloterdijk, 2015: р. 85]. Наслідком описаних тенденцій є ерозія просвіт-

ницьких ілюзій щодо ґарантованих симетрій між проблемами та їхніми 

розв’язками. Масові протести і революції, що відбуваються у сучасному 

світі, все ще скеровуються такими ілюзіями і випадають зі свого часу.

Проте логіка зростаючих асиметрій, на яку вказує Слотердайк, пере-

творює суб’єктів історичних процесів та індивідуальної життєтворчості на 

глядачів, що спостерігають за власними змінами. Тут існує навіть так званий 

небажаний глядацький привілей, бо майже завжди людина «сидить у пер-

шому ряду, щоб краще побачити безсилля роздутої держави, що ніяк не впо-

рається зі своїм самоврядуванням» [Sloterdijk, 2015: р. 94]. Історичний песи-

мізм, починаючи з неокантіанства, перетворюється на константу свідомості 

модерної людини, що живе з передчуттям падіння у прірву майбутнього. 

Той факт, що на уроках історії вже ніхто нічого не може навчитись, відзна-

чають багато сучасних філософів. Серед них можна назвати К. Льо віта, 

Г.У. Ґумбрехта, Р. Козелека та багатьох інших. Але у пізньому Модерні на 

заслужений відпочинок з гарячого філософського цеху йдуть не тільки ви-

датні візіонери, а й сама вчителька Історія, яка стомилася від своєї марної 

педагогічної праці. Її пенсіонерський демарш не треба супроводжувати гуч-

ними заявами про «кінець історії» як такої, що час від часу лунають у ґлоба-

лізованому просторі, провокуючи струси суспільної свідомості, бо їй завжди 

важко дається розрив зі спокусливими утопіями. Варто зазначити, що, в 

свою чергу, семантики цих утопій також зазнають змін. «Якщо ключовими 

поняттями XIX сторіччя, — зауважує Слотердайк, — були “поступ” і “реак-

ція”, то у XXI сторіччі це “халтура” і “ремонт”. Мабуть, велика політика 

можлива лише як розширена аварійна служба. Принаймні з певного часу 

про це фантазує доброзичлива політична теорія, ключовим словом якої є 

global governance. Це слово означає намір, який фактично і практично не-

можливо здійснити. … Така зміна організувальної сили політики сприйма-

ється в сучасних демократичних громадських думках як захисне урядування 

навздогін: після інцидентів та надзвичайних станів» [Sloterdijk, 2015: р. 93–94]. 

Від по ві даль ність за це покладають на духовні орієнтири XX сторіччя. Аналізу 
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цих орієнтирів присвячено працю Слотердайка «Що трапилось у XX сторіч-

чі? На шляху до критики екстремістського розуму». На його думку, екстре-

містський розум, який на повний голос заявляє про себе у XXI сторіччі, 

формується через відмову від принципу надії, який передбачає терпіння, 

уповільнення, обачливість. Минуле ж сторіччя, так звана ера ентузіастів, 

було кероване принципами нетерплячки і халяви (Prinzip Un ge duld und Prinzip 

Gra tis). В них втілюється мрія європейців — «працювати для того, щоб уже 

більш ніколи не працювати», тобто йдеться про шляхетне успадковане без-

робіття на ґрунті матеріального добробуту [Sloterdijk, 2015b, р. 10–15].

Через це статус справжніх революцій постсучасності Слотердайк надає 

«революціям у другій особі однини», бо вони є саме тими мікропереворота-

ми, що змінюють суспільство. Ця ідея виникла не на порожньому місці. 

Багато у чому вона підготовлена мікросоціологічними концептуалізаціями 

кризових станів. Наприклад, К. Опп запропонував ще задовго до Сло тер-

дайка вважати індикатором кризи стан другої особи однини. Згідно з К. Оп-

пом, криза починається тоді, коли принаймні дві особи відчувають у чомусь 

дефіцит [Opp, 1979: р. 37]. Наприклад, коли доступ до пляжів забарикадова-

но приватними спорудами. Така криза супроводжується настроями апатії 

або ж ініціює спротив із закликом: «Усі другі особи однини, єднайтесь і ви-

ходьте на вулиці!» Але для цього необхідні воля і рішучість до змін, які має 

генерувати сама людина, що опинилась у стані екзистенційної кризи.

Розвиваючи тезу Гайдеґера про закинутість людини у світ, у невідоме 

майбутнє, Слотердайк пропонує людині, яка опинилась у стані закинутості 

у світ, спрямувати таку енергійну рішучість на саму себе, тобто перетворити 

Я на революційне Ти, що здійснює ізсередини революцію на індивідуальне 

замовлення. Ця революція нагадує моделі життєтворчості, поширені серед 

західноєвропейської студентської молоді у 1920-х та у повоєнних роках. 

Але, на відміну від їхніх радикальних варіантів, Слотердайк зберігає, що-

правда у трансформованому вигляді, певні просвітницькі уявлення щодо 

всемогутності виховання, яке є важливою складовою задекларованого ним 

антропотехнічного повороту. В свою чергу, це є методологічним обґрунту-

ванням сценарію мікроеволюції на самоті із собою.

Така революція починає з того моменту, який у філософії екзистенціа-

лізму називають граничною ситуацією. У Слотердайка цей момент екзис-

тенційної діалектики описано як наказ самому себе «попустити віжки» та 

«розпочати страйк проти самого себе». Він і сам бере участь у таких револю-

ційних діях, оцінюючи досить критично свої досягнення у боротьбі за влас-

ну гідність у численних страйках та акціях спротиву проти себе. Про це 

красномовно свідчить його порівняння себе з квартирою, де «богемна лю-

дина мешкає поруч з атлетом» або де «успішна працьовита людина співіснує 

з ледарем, що полюбляє пуститися берега» [Sloterdijk, 2012: S. 38]. Таке роз-

щеплення людини, на його думку, створює революційну ситуацію у вну-

трішньому світі людини.
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Антропотехнічні передумови революційних змін 
людини та перетворень її педагогічної провінції
Здатність людини змінюватись, перевершувати саму 

себе Слотердайк намагається обґрунтувати, виходячи за межі традиційних 

філософсько-антропологічних пояснень. Це знаходить прояв в антропотех-

нічній інтерпретації специфіки переходу від природи до культури, який зо-

бражено як побудову мостів, перекинутих між ними. Через це до багатьох ви-

значень людини, які пропонує Слотердайк (людина як автодидакт, істота, що 

ширяє, робить вправи, тварина, що має здатність до корупції, ho mo im mu no-

logicus, homo artista, homo mirabili, homo repetitivus, homo faber, homo bour di vi nus то-

що), ще додається її дефініція як живої істоти, що будує мости (das pon ti fi kale, 

d.h. brückenbauende, Lebewesen). Цю здатність людини, її своєрідну екзистен-

ційну трансверсальність, проголошено вагомим здобутком антропосоціогене-

зи. Адже, на думку Слотердайка, люди як такі сформувались «через побудову 

мостів» (Brückenbau). «Людина, — зазначає він, — це понти фі каційна жи ва іс-

тота, яка вже на ранніх етапах своєї еволюції будує мости, перекидаючи між 

тілесними балками арки з культурних програм, узгоджених з традицією. Від 

самого початку природа та культура об’єднані через широке посередництво 

втілених практик… Проміжкову зону між ними утворює багатий на форми, 

ва ріабельно-стабільний реґіон, який достатньо чітко описується за допомоги 

загальноприйнятих понять, таких як виховання, звичай, звичка, формуван-

ня габітусу, тренування та виконання вправ» [Sloterdijk, 2009: р. 25].

Отже, мости проголошуються суттєвою ознакою культурного та полі-

тичного ландшафту педагогічних провінцій, своєрідних «садів людяного» 

(Der Garten des Menschlichen). Наведену метафору Слотердайк запозичує у ві-

домого німецького фізика і філософа К.Ф. фон Вайцзекера і вважає, що 

прогулянки таким садом у педагогічній провінції дають ключ до розшифру-

вання потаємних кодів доступу до антропологічних передумов культурних, 

суспільних та економічних криз, а також поглиблюють розуміння загроз іс-

нуванню людства, що походять від самих людей, точніше — від їхніх соціаль-

них, політичних і педагогічних експериментів над собою, тих «революцій у 

другій особі однини», на які Слотердайк покладає неабиякі сподівання. 

Наслідки останніх є непередбачуваними. Старі запобіжні методи, які ко-

лись давали змогу уникати футурошоків, вже не спрацьовують у XXI сторіч-

чі. «Такі ексцеси сповзання у незаплановане, — резюмує Слотердайк, — вже 

не можна зупинити, посилаючись на «емерджентність» — чарівне закляття 

новітніх еволюційних теорій. Ба навіть закрадається підозра, що про «само-

організацію» та нове виникнення «порядку» здебільшого згадують тоді, 

коли стає зрозумілим, що у подальшому залишається протидіяти ентропії 

хіба що освяченою водою» [Sloterdijk, 2015: р. 92].

Апологія хаосу і безпорядку, відсутність мостів на теренах педагогічних 

провінцій є симптомом культурного реґресу сучасних суспільств, які нама-

гаються подолати запустіння у вже згаданому вище «саду людяного» через 
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розташування на його місці штучно утворених місць запустіння і звалищ 

спотворених здобутків цивілізації. Як приклад тут можна навести спосте-

реження Слотердайка за феноменом варварства і варвара у ХХ сторіччі. Він 

зауважує: «Для новітнього Модерну було і залишається типовим демон-

струвати перед широким загалом союз між варварством та успіхом, спочат-

ку у формі галопувального імперіалізму, а сьогодні — у шатах аґресивної 

вульґарності, яка через знаряддя масової культури проникає практично в 

усі сфери. Той факт, що навіть представники високої культури варварську 

позицію Європи ХХ сторіччя досить довго визнавали орієнтиром у вигляді 

месіанізму неосвіченості, ба навіть утопії нового початку на пустій дошці 

зарозумілості, ілюструє масштабність цивілізаційної кризи, яка поширю-

валась на цьому континенті упродовж останніх 150 років — включно з куль-

турною революцією сповзання вниз, яка у наших широтах охопила XX сто-

річчя і відкидає свою тінь на XXI сторіччя» [Sloterdijk, 2009: р. 25].

На рівні індивіда запобіжним заходом проти такої руйнації духовної 

культури можна вважати еготехніки, які зберігають культурну ауру емпі-

ричного Я. Прикладом еготехнічних медіумів, за допомоги яких індивіди у 

різні культурні епохи здійснюють самоспостереження і самоаналіз, є дзер-

кала, щоденники, листи, автобіографії, родинні архіви [Sloterdijk, 2012: р. 

37]. У загальному вигляді це відбувається через письмо, логіку, гімнастику, 

музику і мистецтво. Цей перелік можна продовжити, бо людина як автоди-

дакт сама створює знаряддя для свого фізичного і духовного розвитку. Так, 

згідно із Слотердайком, «універсальним домашнім тренажером» є нотат-

ник, а також заняття філософією, суспільна і культурна роль якої зростає у 

постсекулярному суспільстві» [Sloterdijk, 2012: р. 38–39]. Але студіювати фі-

лософію як навчальну дисципліну і жити, керуючись філософією, — це ціл-

ковито різні заняття. Наприклад, в Україні ще й досі філософію не впуска-

ють навіть на поріг суспільної свідомості, не говорячи вже про приватні 

території, що їх надійно охороняють здоровий глузд або відважне безглуздя. 

Розглянемо детальніше пропозиції Слотердайка щодо послаблення фейс-

контролю для філософії біля наших дверей.

Впустіть філософію у Ваше життя, 
або Вертикалізація життєтворчості
Перепустка філософії у світ повсякденності по в’я-

зана з питанням: «А навіщо нам філософія?». Це питання найчастіше за-

дають там, де філософія має не тільки вид на проживання, а й укоріненість 

в європейському культурному просторі. Воно є своєрідним нагадуванням 

про значущість виховного потенціалу філософії для безперервного духов-

ного самооновлення сучасних суспільств, для розвитку в них здатності до 

самоописів, самоспостережень і самокритики. Через це звістка про «по-

вернення філософії» у повсякденне життя соціумів вселяє надію на вироб-

лення у них імунітету проти спокус споживання і розважання. Повернення 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 2 103

Педагогічна провінція Петера Слотердайка: революції на прикордонні

філософії — це передусім реставрація довіри до розуму, визнання необхід-

ності навчатись мислити, долати ідеологічні стереотипи та упередження 

здорового глузду, а також рішучість розпрощатись з ілюзіями і міфологема-

ми, які тішать наше самолюбство і паралізують волю або витрачають її 

енергію не за призначенням.

Згідно із Слотердайком, філософія лише тоді чогось варта, коли вона 

активізує свої атлетичні якості. «Поза будь-яким сумнівом, — вказує він, — 

слово “філософія” є прихованим натяком на дві найважливіші атлетичні 

чесноти, які за часів платонівської інтервенції користувались широким 

схваленням. По-перше, воно вказує на аристократичну позицію “філоти-

мії”, любові до time, тобто до звитяжного авторитету, який мали переможці 

у змаганнях; по-друге, на “філопонію”, що означає любов до ponos, тобто до 

старання, навантажень, турботи» [Sloterdijk, 2009: р. 305].

Та філософія, якої потребує сучасна людина, повинна зійти з поста-

менту недоторканної академічної дисципліни. З бранки університетів, з пи-

хатої королівни езотеричного задзеркалля і прискіпливого стиліста на 

пост модерних модних дефіле вона має перетворитись на філософській 

modus operandi життя, роздумів, наукового виробництва, політики тощо. Тут 

Слотердайк — як послідовник Фуко — покладається на маніфестацію філо-

софського габітусу життя, що саме здійснює рефлексію над собою і може 

стати методологічним і навіть методичним посібником для змін життя пе-

ресічної людини, якщо та відважиться на революцію гідності всередині себе. 

Такі рекомендації надавали ще з часів античності, а в останні десятиріччя у 

західній філософській думці їх тематизують під рубрикою «мистецтво жити» 

(М. Фуко, П. Вацлавік, Г. Шміт, Д. Прехт, Ш. Кляйн та ін.). Прориви до 

нових форм життєтворчості і досягнення самовдосконалення не можна по-

ставити на конвеєр. У цьому Слотердайк поділяє думку К. Ясперса, що іс-

нує провалля між досягненнями окремих індивідів і масою, але ці досягнен-

ня на межі людських можливостей у непрямий спосіб змінюють усіх 

[Sloterdijk, 2009: р. 301–302]. Життєтворчість, що досягає рівня «мистецтва 

жити» як «мистецтва самоперевершення» зростає на ґрунті таких досягнень. 

Така вертикалізація життєтворчості, за спостереженнями Слотердайка, зна-

ходить прояв навіть у вокабулярі філософії XIX—XX сторіч, який рясніє 

неологізмами з префіксом «над-» (Über-) або «супер-». Тільки у Ніцше крім 

уже хрестоматійної надлюдини (Übermensch) він налічив 20 інших неологіз-

мів із цим префіксом [Sloterdijk, 2009: р. 203].

У XXI сторіччі префікс «супер-» перетворився на самостійну лексичну 

одиницю молодіжного сленгу, з якої навіть утворюють похідні, наприклад, 

«суперово». Ідея самоперевершення, зафіксована у цьому префіксі, є приваб-

ливою у двох сенсах. З одного боку, вона фіксує феномен антропологічно 

або соціально закладеної нерівності. Для маленької дитини батьки, вчителі 

і взагалі дорослі люди є прикладами реально існуючої «надлюдини». У такій 

оптиці королі-тирани і президенти демократичних держав, видатні особис-
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тості і так звані світські леви, разом з їхніми «левицями», зливаються у діа-

мантовому полиску суспільної верхівки, яка магнетизує пересічну людину 

своєю недосяжністю. Але Слотердайка більше цікавить інший аспект, а саме 

антропологічні неймовірності. Інтуїціями щодо них рясніє антична філосо-

фія, але вони розчиняються у модерній культурі. «Модерн, — стверджує Сло-

тердайк, — це доба найвищої мобілізації людських сил під знаком праці та 

виробництва, натомість античними називають усі життєві форми, де надзви-

чайну мобілізацію проголошують в ім’я вправи та досконалості» [Slo terdijk, 

2009: р. 329]. З метою виведення сучасних суспільств з гіпнозу споживання 

він пропонує практики нелінійних повернень до незвичайності або постмо-

дерне відтворення античності у вигляді відкритої педагогічної провінції.

Філософія як paideia
Слотердайка цікавить не мистецтво жити саме по 

собі і не передовий досвід віртуозів життєтворчості, а суто кантівське питан-

ня: як можлива життєтворчість, які механізми є для неї засадовими, а також 

яку роль відіграють у ній освіта та виховання. Історія філософії та історія 

культури дають багатий матеріал для узагальнень щодо цього. Але його се-

лекція, здійснена Слотердайком, заслуговує на увагу як спроба синтезу 

філософсько-педагогічних рефлексій та культурно-антропологічних узагаль-

нень у рамках культурологічного повороту (cultural turn) сучасної фі ло-

софської думки. Саме у цій площині Слотердайк пропонує переосмислити 

історію філософію, педагогічним і культурно-просвітницьким досягненням 

якої все ще приділяють недостатньо уваги. Він зауважує щодо цього: «Той 

факт, що ми дотепер все ще маємо підстави звертатись до витоків філософії 

у греків, зумовлений передусім тим, що через цю філософію у розвинених 

суспільствах-полісах почали стверджувати школу як латентну світову силу, 

яка продовжує панувати над нами і скеровувати нас у хибних напрямках. З 

появою філософа на сцену виходить вибагливий тип вихователя, який не 

бажає, щоб молодь у містах і надалі зростала на милицях умовностей, а про-

понує формувати її за продуманими і штучними мірками, універсальними 

за своєю формою» [Sloterdijk, 2011: р. 16].

Говорячи про суспільні і культурні дезорієнтири, що їх час від часу про-

дукує школа, Слотердайк, на відміну від представників сучасних теорій 

дешколяризації, вважає цю інституцію еволюційним досягненням людства 

і спрямовує свою критику проти руйнації антропологічного підґрунтя ви-

ховних практик. Отже, школа в античності, виконуючи свої соціокультурні 

завдання, завжди спиралась на людську природу, що зробило її трансісто-

ричною інституцією. Концептуалізація школи як життєвого простору також 

походить з античної традиції, зокрема від софістів. У сучасних соціокуль-

турних контекстах їхня виховна програма відкриває свій прихований план. 

Так, велика інтуїція софістів, на його думку, полягає в тому, що вони «хотіли 

зробити з людини істоту, яка здатна протистояти найбільшій загрозі люд-
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ського буття — амеханії. У перекладі з грецької — це безпорадність, зумов-

лена тим, що людина вже не має mechane, тобто хитрощів, трюків, допоміж-

ного приладдя. Амеханія — це стан, в якому ніколи не повинна знаходитись 

людська істота. Все виховання — це подолання амеханії» [Sloterdijk, 2012: р. 

41]. У цьому розумінні він сам називає себе софістом. «Якщо софіст — це 

прототип вихователя, а сутність виховання полягає в тому, щоб запропону-

вати людині допоміжні засоби проти занедбаності у німотності та безпорад-

ності, то я — софіст душею і тілом» [Sloterdijk, 2012: р. 41].

Філософія виховання античності є потужним імпульсом для осмислен-

ня становища людини у ситуаціях культурних і соціальних зламів. Pa ideia, 

центральне поняття цієї філософії, є не тільки ключовим словом античної 

філософії, а й «маніфестацією її програми як політичної практики». Саме 

вона підготувала «появу нової форми світу, насиченої ризиками і владою, 

тобто тим, що сьогодні називають формою урбаністичних культур та імпе-

рій» [Sloterdijk, 2011: р.16].

Філософія як paideia від самого початку заявила про себе як про школу 

універсального синтезу. З одного боку, вона давала відповідь на питання, 

як осягнути різноманітний і незнайомий світ у його цілісності, як убезпе-

чити людину в ситуаціях перманентних ризиків, а з іншого — пропонувала 

певний набір виховних практик, так звану «нову дресуру людини», щоб 

зробити її придатною для життя у місті та державі. «Філософія, — пише 

Слотердайк, — поставила собі за мету перетворити недоладних дітей міста 

на дорослих громадян світу, зробити з внутрішніх варварів цивілізованих 

державних людей, із сп’янілих фанатів опіній — розважливих прихильни-

ків знання, з похмурих рабів пристрастей — радісних людей, здатних опа-

новувати себе. На самому початку європейської педагогіки були часи, коли 

слово «школа» означало школу шляхетності» [Sloterdijk, 2011: р. 23].

Але треба визнати, що школа шляхетності ніколи не була масовою в її 

сучасному розумінні, це радше необхідний суспільний ексклюзив у вигляді 

теплиці для вирощування аванґарду європейського людства. Її завдання по-

лягало не в наданні освітніх послуг з метою роздавання населенню гумані-

тарної допомоги у вигляді щоденних порцій розумності, а в генеруванні та 

випромінюванні розумності, дефіцит якої в сучасних суспільствах робить їх, 

за спостереженнями Р.Дарендорфа, не захищеними перед спокусами несво-

боди, які у наш час стають дедалі рафінованішими [Dahrendorf, 2006: р. 73].

Школа шляхетності лише тоді може здійснювати еманацію педагогічно-

го розуму, коли на чолі її стоять філософи такого формату, як Сократ і Платон, 

або Кант, Фіхте та Геґель, або інші велетні філософської думки, бо кожний з 

них є модератором свого часу і водночас провісником майбутнього. Що-

прав да, потужність філософського голосу залежить від сили та впливовості 

мислення його володаря. Дует або, згідно із Слотердайком, «запряг» Сократа 

і Платона «знаменує собою прорив нової ідеї виховання; вони виступають 

проти конвенціоналізму та опортунізму вчителів риторики і відстоюють нове 
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широке розуміння формування людини… Це дає підстави стверджувати, що 

класична філософія була логічним та етичним ритуалом ініціації еліти моло-

дих людей, а у рідкісних випадках — також і жінок; цей ритуал треба було 

здійснювати під керівництвом передового магістра, щоб подолати те, що 

було сформовано родиною чи родом, на користь далекоглядного і широко 

мислячого людства у державі чи царстві» [Sloterdijk, 2011: р. 16–17]. На ро-

дження вчителя із лялечки homo sacer є не менш значною подією, ніж наро-

дження учня. «Секуляризація психіки — це ніщо інше як поява нового мисте-

цтва вправності, завдяки якому одержимості перетворюються на диспозиції, 

якими можна маніпулювати. У процесі такого переходу чарівники розчак-

ловують самих себе і перетворюються на вчителів. Вони є провокаторами, 

що будують катапульту для кидків у надзвичайне» [Sloterdijk, 2009: р. 301].

Продовження античної традиції Слотердайк детально простежує на ма-

теріалі філософії Середньовіччя, Нового часу, доби Просвітництва, німець-

кої класичної філософії, марксизму та сучасної філософської думки, а та-

кож східної філософської традиції, аналізуючи їхній виховний потенціал. 

Його особливу увагу привертає Кант, і ось чому. Філософія виховання і філо-

софія права тісно переплетені у кантівській філософії та в її інтерпретаціях, 

запропонованих Слотердайком. «Для Канта, — зауважує Слотердайк, — па-

терналізм Бога був так само незносним, як і настирливість інстинктивної 

природи людини, бо тільки діяльне самовизволення від обох крайностей 

ставить людину у громадянську середину, яка є місцем її свободи, адже ніде 

інде індивід не зможе успішно слідувати своєму покликанню, тобто займа-

тись спонтанним самоформуванням» [Sloterdijk, 2011: р. 68].

Філософські ідеї можна використовувати як скарб або як капітал. Скар-

би зазвичай ховають в скринях і дістають на свята чи ювілеї, а капітал вкла-

дають у справу. Кант, як відомо, зробив значні інвестиції у філософське гос-

подарство. Продовжуючи такий метафоричний ряд, Слотердайк порівнює 

Канта з бізнесменом: «Його компас безпомилково вказує на суверенітет, і 

як мудрий бізнесмен, що переструктуровує своє майно за часів кризи, Кант 

виводить свої активи із збанкрутілого підприємництва метафізики, щоб ін-

вестувати їх у більш солідний бізнес з підвищеною прозорістю. У світі, де 

занадто часто здійснюють процедури експропріації, треба користуватись 

власним розсудом як невідчужуваним майном» [Sloterdijk, 2011: р. 69].

Отже, коли тріада «Бог — світ — людина» зазнає редукції комплекс ності 

і зводиться до фундаментального зв’язку «людина і світ», розум залишаєть-

ся єдиним ґарантом гідного існування людини у ненадійному світі, який за-

надто швидко змінює ситуації та правила гри. Здоровий глузд за таких умов 

уже не може виконувати покладені на нього педагогічні зо бо в’я зання, бо 

він навчає старого та в старий спосіб, виховує людей для минулого, не помі-

чаючи змін. Ніцше таких людей називав «колишніми», тоді як «надлюдина» 

перевершує себе, тренуючись для виконання неймовірних завдань, тобто 

для свого самоперевершення. Ідеальний тип акробата-канатохідця розкри-
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ває принципову відмінність виховання «колишньої людини» та надлюдини, 

якщо скористатись термінологією Ніцше. Зовсім не обов’язково остання є 

так званою «людиною майбутнього», бо у цій справі не існує ніяких ґаран-

тій. Слотердайк за допомоги улюбленої метафори Ніцше — канато хідця — 

так пояснює ризики відриву від знайомого ґрунту: «Той, хто хоче ходити по 

канату, мусить кожний крок повторювати десятки тисяч разів, але кожний 

крок там нагорі роблять начебто вперше. Тому, хто навчається ходити по 

канату, вже потрібна така paideia, яка усуває ґрунт з-під земних звичок. 

Ходити по канату означає зібрати докупи все колишнє, що залишилось у 

сучасності… Тут усі кроки є першими, бо кожний з них може виявитись 

останнім. Для нього існує тільки одна етична позиція: обійти всі обставини 

через підкорення неймовірного» [Sloterdijk, 2009: р. 305]. Але для цього, як 

уже зазначалося, необхідна активізація розуму.

Філософи як вчителі
Генераторами, охоронцями та повноважними пред-

ставниками розуму на теренах суспільства у таких його резиденціях, як аго-

ра, держава, право, судочинство, школа, університет і мас-медіа, були і за-

лишаються філософи. Через них та в них розум активізує свій виховний, 

точніше, людинотворчий потенціал. До складових індексу людського роз-

витку в тій чи тій країні можна додати ще такий показник, як статус філософа 

у державі. Дефіцит критичного мислення у суспільній свідомості, нездат-

ність суспільств здійснювати процедури самоопису або принаймні само-

критики, релігійний і політичний фанатизм указують на те, що або філосо-

фи не виконують належним чином своїх обов’язків перед суспільством, або 

ж само суспільство, сприймаючи власну деградацію чи стагнацію за поступ, 

знищує філософію і ліквідує філософів, усуваючи тим самим загрозу появи 

незалежного мислення і взагалі свободи. Озираючись назад, можна зробити 

невтішний висновок, що встановлення диктатур починається з «чисток» і 

скорочень філософського корпусу. Суспільство, що деградує, завжди займа-

ється самозвеличуванням і знищенням тих, хто спонукає його до самокри-

тики і пропонує відповідні тренінги.

Ґалерея філософів-учителів у Слотердайка є надзвичайно довгою. Всі 

вони, передусім згадані вище та у попередній статті, зробили свій внесок у 

примноження виховного потенціалу філософії. Досвід саморефлексії філо-

софії показує неабиякі педагогічні амбіції більшості філософів, які намага-

лись виховувати і перевиховувати не стільки людину, скільки уявне людст-

во. У певному сенсі можна говорити про філософсько-педагогічну естафету 

західноєвропейських філософів, але така естафета має свої особливості, бо 

передбачає час від часу повернення до витоків, зміну етапів і навіть розта-

шування самої дистанції, стрибки вгору та в довжину. Так, процес форму-

вання поняття Bildung (освіта, культура) упродовж кількох десятиріч є при-

кладом такої естафети, яку формували представники різних генерацій ні-



108 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 2

Марія КУЛТАЄВА

мецької класичної філософії [Bolbeck, 1994: р. 17]. На відміну від активізму, 

закладеного в це поняття та у відповідні філософсько-антропологічні кон-

цептуалізації людини, Слотердайк намагається привернути увагу до опору, 

який чинить людська природа педагогічній колонізації її життєвого світу. У 

своєму аналізі навчальних і виховних практик він звертається до звичок та 

лінощів, але не розглядає їх як статичні формальні характеристики людини, 

а радше вдається до методології історичної антропології, що відкриває пер-

спективу пізнання людської природи у контексті психо- та соціогенези 

людства. Обґрунтовуючи антропологічний статус звичок, він розглядає їх як 

матеріал, з яким працювали перші педагоги і тим самим робили внесок до 

цивілізаційного процесу: «Експлікація звикання, звичкоподібного (das Ge-

wohn heitsmäßige), психосоматично втіленого — про це вже йшлося вище з 

по силанням на етику як на Першу Теорію — є частковим феноменом про-

цесу, який я називаю розділенням одержимості на пристрасті та звички. Ця 

зміна відбулась під тиском перших педагогів, які за своєю природою були 

також першими носіями етично-аскетичного наступу на існуючі психосо-

матичні умови» [Sloterdijk, 2009: р. 294].

Першим педагогам, що ініціювали зміни самої людини і суспільного 

життя, Слотердайк віддає особливу пошану. Але при цьому на передній план 

виходять не стільки якісні риси їхньої особистості та таємниці харизматич-

ності постаті вчителів, скільки наслідки їхньої діяльності, зокрема політич-

на антропологія виробництва, трансляції та засвоєння знань. Владний по-

тенціал педагогічних відносин (разом із новими світоглядними настановами) 

стає рушійною силою соціо- та психогенези людства.

Аналіз антропологічного підґрунтя трансформацій психіки людини 

Слотердайк починає з визначення людини як інертної істоти, яка намага-

ється успішно пристосовуватись до наявних умов, щоб не офірувати себе 

задля незрозумілого і неясного майбутнього. Лінощі, притаманні людині, 

не можна розглядати як наслідок її облаштування у комфортному гніздечку 

культури. Це є однією із засадових тез компенсаторської антропології 

(А. Ґелен), де інституції забезпечують розвантаження людини і є для неї чи-

мось на зразок милиць. З цієї точки зору, «вся політична культура почина-

ється із розрізнення між кайданами та милицями» [Sloterdijk, 2009: р. 96]. 

Милиці, а це інституції, передусім держава, родина, школа, мораль, право, 

допомагають людині зручно облаштовуватися в світі. Не випадково саме 

компенсаторська антропологія та її педагогічна версія органічно вписують-

ся у стереотипи консервативного політичного мислення.

Антропологічний аспект 
виховних практик психополітики
Революційний пафос Слотердайка руйнує логіку 

консервативного мислення. Він вважає, що людина має не пестити і ви-

правдовувати свої лінощі, а переробляти їх на енергетичний запас, необхід-
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ний для антропотехнічних тренувань. Через це він не зосереджує свою ува-

гу на феноменології та психології лінощів, а розглядає їх як психополітичні 

характеристики аґентів та адресатів виховання. Адже можна скільки за-

вгодно реформувати суспільне життя, ставити людину у нові рамкові умо-

ви, але без радикальних змін у її свідомості та психіці будь-які зміни, при-

внесені ззовні, приречені на занепад.

Психополітичний аспект педагогічної діяльності за доби античності 

певною мірою прояснює ситуацію, що склалась у сучасних суспільствах. 

Слотердайк зауважує: «Коли перші філософи-педагоги несамовито вислов-

лювались щодо звичок, то це відбувалось у рамках аналізу опору. За допо-

моги цього вони намагались зрозуміти, чому те, що вже має людина, — he-

xis, habitus, doxa (у XVIII сторіччі до цього ще додається упередженість)… — 

ускладнює і навіть унеможливлює сприйняття Нового, тобто сприйняття 

філософського етосу, експліцитного логосу, чистої математики і прояснено-

го методу. “Звичка” як слово і як діло означає фактичну одержимість психі-

ки, яка через блокування захищає здобуті, більш-менш необоротно втілені 

властивості, разом з і без того інертною масою привнесених гадок. Доки цей 

блок залишатиметься непорушним, неможливо починати нове навчання» 

[Sloterdijk, 2009: р. 295].

Це спостереження Слотердайка стосується не тільки античного су-

спільства, а й усієї подальшої еволюції суспільного життя, включаючи добу 

Модерну, не є винятком і гіпотетичне суспільство знань, яке також потре-

бує фанатичних учителів для просування нового знання серед пересічних 

бранців звичок та їхніх одержимих захисників. Тут не можна обійтись без 

певного методологічного застереження. Адже прорив нового крізь звички 

не можна зображувати як битву світла і темряви чи зіткнення консервато-

рів та реформаторів на арені політичних боїв без правил. Можна погоди-

тись з відомим представником еволюційної педагогіки А. Тремлем, що 

«нове сторіччя з його ідеями не розв’язує проблеми старого, а нова ідея — 

навіть якщо ми до нестями віримо в неї — сама по собі не краща за стару 

ідею, бо вона є тільки іншою» [Treml, 2005: р. 309].

Нове навчання, якому присвячували життя перші педагоги, також не 

могло обійтись без звичок як стабілізаторів нових знань. У статусі «нових» 

ці звички виробляють через антропотехніки, тобто відповідні комплекси 

вправ, про які йшлось у попередній статті. Виконання вправ, згідно із 

Слотердайком, є невід’ємною рисою людського буття. Вправи, які роблять 

людина та суспільство, проходять процедуру селекції, своєрідний відбірко-

вий конкурс на кращу тренувальну програму, яка закріплюється у ході пси-

хо- та соціогенези людства. Механізм дії антропотехнік є різновидом своє-

рідної антропологічної константи: «Виконання вправ діє як трансформатор 

між активністю й пасивністю. Що нового приніс Модерн світові? Концерт, 

виставку, оперу, читання романів, театр, кіно, спорт як видовище, — але 

форми вправ демонструють завжди одну й ту саму фігуру: щоб спромогтись 



110 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 2

Марія КУЛТАЄВА

бути активним, треба спочатку перетворитись на пасивного» [Sloterdijk, 

2014: р. 54]. З метою унаочнення цієї настанови Слотердайк наводить ре-

кламу фітнес-центру, яка у дещо дивний спосіб збігається з його власним 

розумінням діалектики активного і пасивного у формуванні людини. На 

цій рекламі зображено жінку, яка, лежачи на спині, вигукує: «Фітни мене!» 

(Fit mich) [Sloterdijk, 2014: р. 54].

Сила повторення, що нагромаджується у процесі виконання вправ, 

ґрунтована на подвійній його природі. Наведемо арґументацію Слотердайка: 

повторення «може бути повторювальним повторенням (wiederholte Wie der-

holung) і повторюючим повторенням (wiederholende Wiederholung). У суб’єкті 

це — патетично піднесене розрізнення між активними і пасивними стана-

ми… Шанс завжди криється у Partizip Aktiv Präsens (активному дієприкмет-

нику, ця арґументація ґрунтована на граматиці німецької мови. — М.К.). У 

цій граматичній формі підноситься активована людина, яка самотужки стає 

такою, що відчуває, тренується та представляє себе на відміну від її анти-

поду — чуттєвої, тренованої, кимсь представленої людини. Через це посту-

пово суб’єктна людина замінює об’єктну людину — якщо можна у цьому 

випадку взагалі застосувати ці коґнітивні терміни, які занадто відгонять 

Новим часом. У другому випадку людина залишається як була — пасивною, 

повторюваною, зданою без бою, у першому ж, навпаки, людина стає пост-

пасивною (der Post-Passive Mensch), вона сама здатна повторювати, давати 

відсіч» [Sloterdijk, 2009: р. 310].

Таку педагогічно відкриту, насичену енергією постпасивність, своєрід-

ну розминку людського тіла та душі, необхідну для переходу до активних 

дій, Слотердайк називає екзистенційною. Її креативний потенціал, крім 

профілактики розриву м’язів та струн душі, має широкий діапазон, який, 

щоправда, повною мірою розкривається у модерній культурі, хоча цей тип 

пасивності заявляє про себе набагато раніше — у Середньовіччі. За цієї 

доби містик і ремісник, християнин і підприємець зливалися воєдино че-

рез послідовне виконання вправ у стані збудженої екзистенційної пасив-

ності. Такі вправи можна робити не тільки з тренером, а й самотужки, на 

самоті з собою, що підготувало появу автодидакта як вільного учня у струк-

турно ускладненій ситуації свого учнівства. До речі, модерний учень також 

формується через описане вище злиття страстотерпця та ремісника. «Тоді, — 

зауважує Слотердайк, — було винайдено модерного учня: дитину-ченця зі 

шкільним ранцем. Починаючи з Нового часу, навчання у школі означало 

обов’язок страждання у формі всезагальної обов’язкової шкільної освіти. 

Залишок демократично-містичної ідеї страждання, запропонованої широ-

кому загалові, приховується у німецьких уявленнях про освіту» [Sloterdijk, 

2014: р. 35].

* * *

У підсумку зазначу, що філософсько-педагогічні та філософсько-

по літичні розвідки Слотердайка відкривають нові перспективи для само-
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реалізації сучасної людини. Відкрита педагогічна провінція, контури якої 

окреслено Слотердайком, є не тільки породженням примхливої фантазії 

філософа або ефектом його рожевих окулярів, а й методологічною страте-

гією надсилання застережень людям, інституціям і цілим суспільствам, які 

з різних причин не хочуть змінюватися, побоюючись навіть імітацій змін. 

Імператив «Ти мусиш змінити своє життя!», який прокричав Слотердайк 

крізь гучномовець потужних культурно-антропологічних метафор, у супе-

речливих реаліях сучасного суспільного життя є закликом, адресованим 

кожному з нас, приєднатись до змагань у боротьбі з інертністю та зашка-

рублістю на території відкритої педагогічної провінції, щоб вийти звідти 

переможцем.

ДЖЕРЕЛА / REFERENCES

Bildungskommission Nordrhein-Westfalen: Zukunft der Bildung — Schule der Zukunft. Denkschrift 

der Kommission Zukunft der Bildung — Schule der Zukunft beim Ministerpräsidenten des 

Landes Nordrhein-Westfalen (1995). — Neuwied: Pavo-Verlag.

Bollbeck, G. (1994). Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen Deutungsmusters. 

Frankfurt am Main & Suhrkamp.

Büb, B. (2009). Von der Pflicht zu führen. Neun Gebote der Bildung. Berlin: Ullstein.

Burri, A. Vom allgemeinen Nutzen der Ungebildetheit. Oder warum Bildung der Freiheit und 

Demokratie schadet. (2012) In Bildungstheorie in der Diskussion (S.36–45). Freiburg-

München: Verlag Karl Alber.

Dahrendorf, R. (2006). Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung. 

München: Verlag C. H. Beck.

Elias, N. (2007). Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. Und 

20. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hartmann, M. (2007). Eliten und Macht in Europa. Ein Internationaler Vergleich. (2007). Frank-

furt-New York: Campus.

Norbert, K. (2011). Idioten made in Germany. Wie Politik und Wirtschaft Bildungsverlierer produ-

zieren. München.

Opp, K.-D. (1979). Theorie sozialer Krisen. Apathie, Protest und kollektives Handeln. Opladen: 

Leske&Budrich Verlag.

Sloterdijk, P. (2009). Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechniken. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp.

Sloterdijk, P. (2009). Philosophische Temperamente. Von Platon bis Foucault. Münster: Pantheon-

Verlag.

Sloterdijk, P. (2012). Das Leben ist ein Zehnkampf. Peter Sloterdijk im Gespräch mit Wolfram 

Eilenberger. In Philosophie Magazin. 5, 37–41.

Sloterdijk, P. (2014). Zeilen und Tage. Notizen 2008 — 2011. — Berlin: Suhrkamp.

Sloterdijk, P. (2015a). Die schrecklichen Kinder der Neuzeit. Über das anti-genealogische Ex pe ri-

ment der Moderne. — Ulm: Suhrkamp.

Sloterdijk P. (2015b). Was geschah im 20 Jahrhundert? — Unterwegs zu einer Kritik der extremisti-

scher Vernunft. — Berlin: Suhrkamp.

Treml, A. K. (2000). Allgemeine Pädagogik. Grundlagen, Handlungsfelder und Perspektiven der 

Erziehung. — Stuttgart: Kohlhammer. 2000. — 304 S.

Treml, A. K. (2005). Pädagogische Ideengeschichte. — Stuttgart: Kohlhammer.

Статтю одержано / Received 20.02.16



112 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 2

Марія КУЛТАЄВА

Maria Kultaeva

PEDAGOGICAL PROVINCE OF P. SLOTERDIJK: 

REVOLUTIONS ON THE BORDERS

A comprehensive introduction to P. Sloterdijk’s political anthropology and philosophy of 

education is presented. Conditions and consequences of revolution in the second person 

singularity are analyzed. The differences of the social and political slogans in the 19-th, 20-th 

and 21-th centuries are showed. In the context of the anthropological-technical turn, there 

are regarded the concepts of exercise, habits, inertia and post-passivity considering as a 

foundation of education which can change the human being. There is also traced the 

connection of philosophy and educational practice from the ancient Greeks to Modernity 

in Sloterdijk’s version. The return of philosophy to the life is regarded as actualization of 

Paideia that makes active its educational potential. A tendency of pedagogical invasion into 

politics is a dominant motive of Sloterdijks arguing on the borders of the open pedagogical 

province as a place of an intensive pedagogical interaction. 

Key words: pedagogical province, revolution, politics, philosophy, paideia, anthropological-

technical turn, egotechnics, exercises, teachers, change 

Култаєва, Марія — доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Хар-

ківського Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. 

Kultaeva, Maria — D-r of sciences in philosophy, professor at the Department of Philosophy, 

G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2016, № 2 113

© А. БОГАЧОВ, 

 І. БУРКОВСЬКИЙ,

 В. КЕБУЛАДЗЕ,

  2016

ТЕРМІНОЛОГІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ 
ОНТОЛОГІЇ МАРТИНА ГАЙДЕҐЕРА

НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Український переклад термінології 
німецької гуманітаристики

У цьому числі «Філософської думки» ми продовжуємо рубрику 

«Український переклад термінології німецької гуманітарис-

тики». Черговий семінар, присвячений проблемам перекладу 

тер мінології фундаментальної онтології Мартина Гайдеґера, 

відбувся 1 березня 2016 року в Goethe-Institut в Україні. Мо де-

ра тор семінару — Вахтанґ Кебуладзе.

Вахтанґ Кебуладзе: Перш ніж перейти до обгово-

рення проблем перекладу певних термінів, маю 

коротко зупинитися на питанні про написання 

ук раїнською імені та прізвища автора «Буття і ча-

су». Запропонований варіант — Мартин Гайдеґер — 

є наслідком консенсусу філологів, перекладачів, 

філософів і багатьох інших гуманітаріїв стосовно 

принципів написання імен і географічних назв ін-

шомов ного походження, якого було досягнуто в 

результаті тривалої роботи Лабораторії наукового 

перекладу. З багатьох принципів, що їх було запро-

поновано в процесі роботи, вдалося дійти спільної 

згоди лише стосовно трьох:

1. Передача звучання у романо-германських 

мовах перед голосними літери «h» українською лі-

терою «г», а літери «g» — українською «ґ» у відповід-

них випадках.

2. Дотримання правила дев’ятки у відтворенні 

власних імен і географічних назв.

3. Зняття подвоєнь приголосних там, де воно 

слугує тому, аби скоротити звучання голосної з ог-

ляду на нерозрізненість довгих і коротких голос них 

в українській мові.

Ігор Бурковський: В Україні досі продовжує дія-

ти колоніальний правопис Постишева — Ка га но-

вича 1933 року, лише незначною мірою модифіко-
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ваний. За цих умов частина українців, не дочекавшися появи канонічного 

соборного правопису, допускає деякі відхилення від офіційно чинного. Чи 

можна виправдовувати таку практику? Як на мене, загалом так. Поширення 

маніфестованого неприйняття нераціональних і плутаних норм має набли-

зити довгоочікувану появу того соборного кодексу, який відродить мудру 

засаду правопису 1919–1921 років, що велить писати чужі слова по можли-

вості так, як вони вимовляються в мові-джерелі, беручи до уваги лише ви-

мову, а не графіку. Інша річ, що не все у згаданій практиці є виправданим. 

Перетворення Мартіна на Мартина — у дусі вельми неслушного нововве-

дення 1990 року, накиненого в досить некоректний спосіб — прийняти не 

можна, бо це нововведення порушує згадану засаду: спотворює звучання ін-

шомовних імен, коли українська фонетика чи фонотактика цього аж ніяк 

не вимагають. Натомість дискутована версія українського написання (і ви-

мови) прізвища Heidegger — Гайдеґер — є цілком слушною, бо відповідає тій 

раціональній засаді.

Дискусія зосередилася головно на першому звукові слова — дарма що 

передання його нашим [г] загалом відповідає й чинному правопису та пра-

вилам транслітерації українського алфавіту латинкою, за якими г = h. 

Адекватним і традиційним українським еквівалентом германського [h] є 

[г]. Щоправда, тут немає повної ідентичності: перший звук — глухий, а 

другий — дзвінкий. За цією ознакою до [h] ближче стоїть [х]. Але в цілому 

[г] ближче стоїть до [h], ніж [х] — завдяки практично тотожному місцю тво-

рення. Ця артикуляційна риса відіграє більшу роль у формуванні якості зву-

ка, специфічності його «образу», ніж глуха вимова, ознака відносно неви-

разна. Аналогія: дзвінкий приголосний [ґ] більше подібний до глухого [к], 

маючи з ним спільне місце творення, ніж глухий [т]. Отож галичанам, буко-

винцям, закарпатцям, що безпосередньо стикалися з німецькою мовою, не-

важко було «неозброєним вухом» помічати відмінність між німецькими зву-

ками [h] і [х] (на письмі — сh) і робити однозначні висновки щодо їхніх 

адекватних українських аналогів — відповідно [г] і [х]. Наддніпрянці, кон-

тактуючи з носіями такої германської мови, як їдиш, так само сприймали ті 

звуки й передавали в запозиченнях (гендель, а не хендель). Так само сприй-

няли згодом представники української діаспори й англійське [h]. Зрештою, 

[h] у багатьох випадках (залежно від позиції) має практично тотожне зву-

чання з [г] (але не з [х]) — і в німецькій, і в англійській мові: послухавши 

відому пісню «Bahama Mama», навряд чи хто стане стверджувати, що пра-

вильно слід було б писати (і вимовляти) не Багами, а Бахами.

Вахтанґ Кебуладзе: Відтворення імені «Martin» українським відповід-

ником «Мартин» відповідає тенденції поширення правила дев’ятки на за-

позичені імена та власні назви. Це позиція Інституту української мови, яка 

була озвучена на семінарі Лабораторії наукового перекладу й підтримана 

більшістю учасників цього семінару. Також слід зазначити, що таке напи-

сання адекватніше відтворює звучання цього звуку в мовах ориґіналу, а 
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отже, взорується не так на написання, як на вимову, тобто відповідає прин-

ципові, який підтримує зокрема й сам пан Бурковський. Тож пропоную зу-

пинитися на варіанті «Мартин Гайдеґер» і продовжити дискусію щодо про-

блем перекладу головних термінів вчення цього філософа.

Андрій Богачов: Мартин Гайдеґер є, мабуть, найсуперечливішою фіґу-

рою у світовій філософії Нового часу. Німецькі класики, насамперед Фіхте 

й Геґель, поряд із ним виглядають зовсім інакше, утілюють цілісну особис-

тість систематичного мислителя. Однак жоден із видатних філософів Ні-

меччини не створив такої самобутньої термінології або взагалі такого інди-

відуального стилю. Крім того, за стилем твори Гайдеґера до 1930 року й 

після дуже відмінні, — настільки, що про термінологію у звичному розу-

мінні говорять тільки щодо раннього Гайдеґера, який будував фундамен-

тальну онтологію, зокрема у славнозвісному трактаті «Буття і час» (1927), 

досі не перекладеному українською. Пізній Гайдеґер нібито не використо-

вує жодної філософської термінології, тому чимало перекладачів — також в 

Україні — припускаються фатальної помилки, коли вирішують, що пізні 

праці можна перекласти без глибокого вивчення як ранніх праць, так і фе-

номенологічного напряму, до якого належав Гайдеґер. Отже, спокуса пере-

класти спочатку пізнього Гайдеґера виникає тому, що в його текстах друго-

го періоду знаходять «поетичну» філософію на кшталт філософії Ніцше. 

Натомість я вважаю, що братися до будь-якого перекладу Гайдеґера варто 

лише тоді, коли осягнуто теоретичний ґрунт його міркувань, що передусім 

наявний у «Бутті і часі».

Ключ до термінології «Буття і часу» та засад філософії Гайдеґера — це 

поняття Dasein. Про різноманітні підстави розуміння цього поняття як 

«ось-буття», мабуть, сказано достатньо в українській літературі  1. Зупинімо-

ся тільки на головних підставах. Гайдеґер у «Пролегоменах до історії понят-

тя часу» (1925) замість своїх первісних термінів життя і фактичне життя 

почав уживати Dasein. З роз’яснень у § 28 «Буття і часу» довідуємося, чому 

це поняття слід перекласти як «ось-буття», а не «тут-буття» (звичний пере-

клад для більшості українських інтерпретаторів Гайдеґера): «“Тут” („Hier”) і 

“там” („Dort”) можливі тільки в якомусь “ось” („Da”), тобто коли є суще, 

котре як буття “ось” розімкнуло просторовість. Це суще посідає в самому 

власному бутті характер незамкненості. Вираз “ось” означає цю істотну ро-

зімкненість» 2. Отже, Гайдеґер обирає загальновживане слово німецької 

мови Dasein, «існування», щоб позначити предмет свого аналізу як певний 

феномен, а саме: як первинну структурну єдність людського способу існу-

вання із світом життя, дану безпосередньо — ось (da). Ідеться про феномен 

1 Див., наприклад: Богачов, А. (2011). Досвід і сенс. Київ, Дух і Літера, с. 186–198; Кебу-

ладзе, В. (2015). «Lebenswelt» Гусерля і «Dasein» Гайдеґера: проблеми перекладу. В: Філо-

софська думка, 5, с. 99–108.
2 Heidegger, M. (2006). Sein und Zeit. Tübingen, Max Niemeyer Verlag, S. 132.
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як співданість людського існування та його світу, тобто світу життя, die Welt 

des Lebens. Останній є терміном Дильтая, учення котрого вплинуло на мо-

лодого Гайдеґера.

Гайдеґер слідом за Дильтаєм указує на те, що ми у вихідному досвіді  3 не 

стикаємося з картезіанським поділом на зовнішній світ природи і внутріш-

ній світ свідомості, а навпаки, тут розімкнуто світ щоденності. Відповідно, 

Гайдеґерові терміни (екзистенціали) описують умови можливості існуван-

ня на цьому первинному рівні, де все має свій сенс, тоді як зміст природи 

й свідомості — це тільки інтелектуальні конструкції, які, проте, щоразу 

втручаються у світ сенсу та знецінюють його. Екзистенціали розімкненості 

(Er sch lossenheit) і буття-у-світі (In-der-Welt-sein  4) слід перекладати так, 

щоб узгодити переклад зі згаданим описом феномену Dasein та завданням 

фундаментальної онтології.

Завдання фундаментальної онтології — розкрити фундаментальну кон-

ституцію ось-буття, що являє в розімкненості (ось-)  5 своє буття (турбота), 

буття світу (значливість) і буття взагалі (час). Зрештою, філософію Гайдеґера 

мотивує переконання, що ми здатні пробитись до справжнього сенсу буття  6, 

якщо за допомогою феноменологічного методу аналізуємо вихідний досвід, 

у якому постає феномен ось-буття, тобто буття-у-світі як найближча що-

денність у своїй часовості (Zeitlichkeit). Обґрунтування вичерпності аналізу 

ось-буття, доведення, що прояснені структури цілісно складають фунда-

ментальну конституцію ось-буття, — мовляв, цілістю конституції є турбота 

(Sorge), — це для Гайдеґера питання очевидності, добутої феноменологічним 

методом і забезпеченої систематичністю аналізу в праці «Буття і час», котру, 

втім, не було завершено.

Ясна річ, потребує окремого обговорення низка термінів Гайдеґера з «Буття 

і часу». Наприклад, перебування (Befindlichkeit), автентичність (Eigent lich-

keit), помовка (Gerede) — мовлення (Rede), киненість (Ge wor fen heit) — ки-

3 На позначення цього різновиду досвіду я спробував утворити термін «життєдосвід».
4 Щодо цього терміна існує чимало кривотлумачень, оскільки тлумачі не беруть до уваги, 

що він містить дієслово sein, а не іменник das Sein. Точніший переклад міг би бути та-

ким: «у-світі-бування». Однак, гадаю, слід погодитися на варіант «буття-у-світі», цілком 

усталений і зрозумілий з контексту.
5 «Екзистенціально конституйована розімкненість, екзистенціально конституйована в 

різноманітних способах буття, складає тематичний предмет фундаментальної онтоло-

гії» (Херман Ф.-В. фон (2001). Разомкнутость и трансценденция как проблемная об-

ласть. В: Херман Ф.-В. фон. Фундаментальная онтология языка [пер. с нем. И.Н. Ини-

шева]. Минск: Издательство ЕГУ, с. 21).
6 «Якщо ми запитуємо про сенс буття, то дослідження не стає глибокодумним і не до-

копується до чогось, що стоїть за буттям, а питає про нього самого, оскільки воно вхо-

дить у зрозумілість ось-буття. Сенс буття ніколи не можна протиставляти сущому чи 

буттю, яке несе «ґрунт» сущого, бо «ґрунт» стає доступним лише як сенс, нехай він на-

віть буде безґрунтя нонсенсу» (Heidegger, M. (2006). Sein und Zeit. Tübingen: Max Nieme-

yer Verlag, S. 152).
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нений проект (Geworfener Entwurf), середсвітність (In ner welt lichkeit), Хтось 

(Man), субуття (Mitsein), ніщота (Nichts) — уніщовленість (Nicht igkeit), 

зв’я зок указувань (Verweisungszusammenhang), часовість (Zeit lichkeit) — ча-

су вання (Zeitigung) тощо.

Ігор Бурковський: Сказане тут (включно з цитуванням першоджерела) не 

переконало мене, що Dasein слід перекладати як «ось-буття». Аде кват нішим 

(хоча й далеко не бездоганним) варіантом мені видається якраз «присутствие» 

В. Бібіхіна. По-перше, ось не може правити за еквівалент німецького da: 

якщо останнє справді являє собою єдність «тут» (1) і «там» (2), то «ось» — це 

лише дейктичний (тобто, крім решти, зовнішній) корелят першого, а з дру-

гим симетрично співвідноситься інший член відповідної парадигми — «он». 

Крім того — звернімо увагу, що тут автор для вираження свого поняття не 

конструює ориґінального мовного знака, а використовує «звичайне» слово 

— перекладачам слід би чинити аналогічно (що й бачимо в Бібіхіна). Так, це 

слово філософ уживає у вельми специфічному сенсі — але в перекладі досить 

пояснити як слід ту специфіку. Більше постараюся сказати в статті, де йти-

меться про геґелівське Dasein. Не можу погодитися й із переданням Be find-

lichkeit як перебування (останнє — це якраз одна із серйозних кандидатур на 

роль відповідника Dasein). Таке тлумачення цього відсутнього в багатьох 

словниках іменника вочевидь спирається на семантику прикметника befind-

lich — але насправді значеннєвий зв’язок між даними лексемами досить від-

далений, опосередкований. Не маючи змоги багато розповідати про слово 

Be findlichkeit, скажу коротко, що авторитетні джерела пояснюють його як 

«стан» (головно людський — душевний чи тілесний), і в Гайдеґера воно ніби 

не набуває істотно відмінних рис (дехто вважає навіть, що Гайдеґер його й 

створив, але це не так). Отож можливий варіант перекладу — ситуація (аб-

страґуємося від значення цього терміна в деяких ученнях) чи становище, хоча 

кращим є, либонь, польське usytuowanie чи англійське situatedness (позиціону-

вання, позиціонованість чітко асоціюються з активним суб’єктом). Й останнє: 

чи варто замінювати усталений переклад німецького Nichts, Ніщо, на ніщота? 

Цим словом краще передавати термін Nichtigkeit (його точним слов’янським 

еквівалентом є також російське ничтожность). Уніщовленість видається рад-

ше невдалим неологізмом, тим більше, що Nichtigkeit саме по собі не містить 

ознак результату дії; якщо ж у контексті вони присутні й бажано це підкрес-

лити, то можна сягнути до арсеналу латинізмів — анігільованість або (щоб 

уникнути конотації, насуваної природничою термінологією) анульованість.

Вахтанґ Кебуладзе: Гайдеґеровий екзистенціал «Dasein» не можна пере-

кладати словом «присутність». Річ у тім, що слово «присутність» є калькою 

з німецького слова «Anwesenheit». У Цоліконських семінарах Гайдеґер роз-

різняє «Dasein» та «Anwesenheit»  7.

7 Докладніше про це див.: Кебуладзе, В. (2015). «Lebenswelt» Гусерля і «Dasein» Гайдеґера: 

проблеми перекладу. В: Філософська думка, 5, сс. 106–107.
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Ігор Бурковський: Передання двох термінів одним — річ не заборонена, 

хоча, звісно, й небажана. Згоден: присутствие — досить кепський варіант, 

але вот-бытие — ще гірший. Отже, слід шукати новий.

Вахтанґ Кебуладзе: Передання двох термінів одним — це не просто не-

бажана річ, це унеможливлює розуміння розрізнення сенсів, а надто у тому 

разі, коли автор не просто вживає два різні терміни, а ще й протиставляє їх. 

Отже, найприйнятнішим є запропонований варіант перекладу терміна «Da-

sein» як «ось-буття» або збереження в українському тексті німецького слова 

«Dasein».

Богачов, Андрій — доктор філософських наук, професор кафедри філософії філософського 

факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Бурковський, Ігор — кандидат філологічних наук, маґістр філософії, старший науковий 

співробітник відділу загального мовознавства Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні 

НАН України.

Кебуладзе, Вахтанґ — доктор філософських наук, доцент кафедри філософії філософського 

факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
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Результати другого етапу 
Конкурсу на премії з філософії

Комісією у складі Поповича М.В. (голова), Пролеєва С.В., Головахи Є.І., Вяткіної Н.Б. 
та Єрмоленка А.М. на засіданні 29 квітня 2016 року одностайно було ухвалено рішення 
висунути таких номінантів на премії з філософії:

Номінанти на Премію імені Віталія Табачковського 
за кращу друковану роботу молодого дослідника (до 35 років) у галузі філософії:

1. Іващенко, Іван. Тематичні числа журналу «Sententiae»: Фіхте і теорія свідомості (2014. — 
33. — С. 6–92); Кант і аналітична філософія (2015. — 31. — С. 6–112).
2. Ільїна, Анна. Критика, традиція, деконструкція: дерідіанська варіація трансценденталь-
ного мотиву // Мультиверсум: філософський альманах. — Київ, 2013. — Вип. 4 (122). — 
С. 89–124; Гіпербола трансценденталізму і гіпербола в трансценденталізмі: Кант, Гусерль, 
Дерріда // Мультиверсум. — Київ, 2014. — Вип. 3 (131). — С. 55–81; Буквальность метафоры 
и присутствие вопроса: еврейский лейтмотив в трансцендентализме Жака Деррида // 
Sententiae. — 2014. — 31. — С. 134–156; Деконструкційний поворот у трансцендентально-
му мисленні // Sententiae. — 2015. — 33. — С. 125–148.
3. Леонов, Андрій. Філософія свідомості Девіда Чалмерса. // Актуальнi проблеми духовностi : 
Зб. наук. праць / Ред.: Я.В. Шрамко. — Кривий Рiг, 2014. — Вип.15. — С. 216–237.
4. Печеранський, Ігор. Вступ до філософії неперервної освіти : Монографія. — Кам'янець-
По  дільський, 2015. — 264 с.; Викладач та студент в системі вищої школи : філософсько-
ос вітні рефлексії : Монографія. — Київ, 2014. — 168 с.
5. Синиця, Андрій. Аналітична філософія : Монографія. — Львів, 2013. — 303 с.
6. Якубович, Михайло. Онтологія Ібн Арабі та Садр Ад-Діна Аль-Кунаві в інтерпретації 
кримського мислителя Ахмада Бін Абдаллаха Аль-Кримі // Sententiae. — 2015. — 1. — 
С. 36–46.

Номінанти на Премію імені Юрія Прилюка 
за найкращий редакційно-видавничий проект у галузі філософії:

1. Довга, Лариса:
Інокентій Ґізель. Вибрані твори : У 3-х томах. — Київ, 2012.
2. Ткачук, Марина; Архипова, Людмила:
Вілен Горський: дотики, смисли, споглядання : Зб. наук. праць / За ред. М.Л. Ткачук ; 
упоряд. М.Л. Ткачук, Л.Д. Архипова. — Київ, 2011. — 287.
3. Хома, Олег; Чухрай, Ельвіра:
Пінкерс, Серве (Теодор). Джерела християнської моралі: її метод, зміст, історія / Пер. з 
фр. — Київ, 2013. — 608 с.;
«Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, 
Кім Сан Он-Ван-Кун / Укл. О. Хома; пер.з фр. і лат. О.Хоми та А. Баумейстера. — Київ, 
2014. — 368 с.
4. Васильченко, Андрій; Сігов, Костянтин:
Касен, Барбара. Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Третій 
том / Пер. з фр.; вид. ред. А. Васильченко; керівник проекту К. Сігов). — Київ, 2013. — 
328 с.
5. Редколеґія журналу «Sententiae»:
Історико-філософський журнал 
(головний редактор — професор Олег Хома).
6. Редколегія журналу «Релігієзнавчі нариси»: 
Щорічний науковий журнал 
(члени редкол.: Боровик, Ірена; Вітгамар, Анніка; Казанова, Хосе; Книш, Олександр; 
Шахнович, Маріанна). 
7. Ясна, Іламі:
Портал Index of Philosophy (автор ідеї і менеджер Іламі Ясна). 
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Номінанти на Премію імені Сергія Кримського за найбільш новаторську філософську 
концепцію (ідею), викладену у наукових публікаціях:

1. Загурська, Наталія. Тактильне як постлюдське: дзеркала не існує // Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філо софські перипе-
тії». — Харків, 2013. — Вип. 48 (№1064). — С. 13–23; Епі фе но ме нальність голосу: звучання 
постлюдського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Кара-
зіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». — Харків, 2014. — Випуск 49 (№1093). — 
С. 20–28; Одоративне та візуальне: парфюмер і декоратор // Вісник Хар ківського націо-
нального університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». — 
Харків, 2014.– Вип. 52 (№1130). — С. 15–23.
2. Козловський, Віктор. Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі : Мо но гра-
фія. — Київ, 2014. — 595 с.
3. Литвинов, Олександр. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення : 
Монографія. — Луганськ, 2014. — 800 с.
4. Шамрай, Вікторія. Модерне суспільство: від ліберальної і тоталітарної утопії до мереж-
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Номінанти на Премію імені Марії Злотіної за кращу філософську монографію:

1. Баумейстер, Андрій. Буття і благо : Монографія. — Вінниця, 2014. — 418 с. 
2. Бойченко, Михайло. Системний підхід у соціальному пізнанні: ціннісні та функціо-
нальні аспекти : Монографія. — Київ, 2011. — 320 с.
3. Йосипенко, Оксана. Від мови філософії до філософії мови: проблема мови у французь-
кій філософії другої половини ХХ — початку ХХІ століть. — Київ, 2012. — 479 с. 
4. Кебуладзе, Вахтанґ. Феноменологія досвіду. — Київ, 2011. — 280 с.
5. Секундант, Сергій. Эпистемология Лейбница в ее нормативно-критических основа-
ниях : Монография. — Одесса, 2013. — 556 с.

Визначаючи номінантів, Комісія прагнула залишити у подальшому змаганні всіх кра-
щих учасників. Цим зумовлена доволі велика кількість номінованих робіт. Треба зазна-
чити, що вибір був нелегким — у конкурсі взяли участь чимало якісних, високопрофе-
сійних робіт. Однак потрібно було комусь віддати перевагу — така природа конкурсу. 
Комісія щиро дякує всім, хто взяв участь у конкурсі, авторам робіт і тим, хто їх висував. 
І тим, хто вже на першому етапі почав їх обговорення — сподіваємось, що тепер ви змо-
жете з подвоєною енергією продовжити цю справу.  
Зважаючи на те, що та сама робота чи той самий автор у деяких випадках були висунуті 
за кількома номінаціями, Комісія ухвалила рішення номінувати роботу / автора лише на 
одну з Премій. Також, у двох випадках здобуток номінантів було об’єднано в одну пози-
цію, а саме: в разі номінування І. Печеранського на Премію імені Віталія Табачковського 
йдеться про дві тематично близькі роботи, а в одній з номінацій на Премію імені Юрія 
Прилюка — про два самостійні проекти, що вкупі мають підкреслити масштабність 
творчого доробку професора Хоми.
Відтак, після визначення номінантів на кожну з Премій починається третій етап — пуб-
лічного обговорення з метою визначення лауреатів — переможців за кожною Премією. 
Цей етап триватиме до 1 жовтня 2016 року Закликаємо всіх взяти активну участь у цьому 
процесі, адже завдяки йому філософська спільнота оприявнює свої пріоритети, вироб-
ляє критерії якості та професійності, розвиває режим наукової комунікації. Це конче 
потрібні нам всім речі, до формування яких запрошуємо долучатися кожного небайду-
жого інтелектуала. 

Сторінка Конкурсу на фейсбуці:
https://www.facebook.com/groups/634091120065216/700167116790949/

Секретар Комісії: 
Гончаренко Катерина Сергіївна 
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agneshka13@ya.ru


