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ПРО КНИГИ
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Тема пошуку сучасних вимірів раціональності на сьо-

годні є досить актуальною і відповідає пріоритетним на-

прямам розвитку світової філософської думки. Світ пост-

модерну з його тенденцією до плюралізму, неодно-

значності та децентрації зумовлює нагальну потребу в 

нових визначеннях раціональності, не тотожних по-

переднім. Саме це коло питань висвітлює монографія, 

підготовлена колективом спів робітників Інституту фі-

лософії НАН України. Автори книги констатують, що 

впродовж ХХ століття відбувається радикальний пово-

рот від попередньої парадигми раціональності до роз-

маїття її виявів. Якщо раціоналізм Нового часу наго-

лошував, що домінанта Розуму є загальноприй нятою 

«для всіх часів і народів», що раціональність єдина й 

загальнообов’язкова для всіх, то сучасна ситуація в сис-

темі науки та культури свідчить про те, що єдиної за-

гальновизнаної раціональності не може бути. Відпо-

відно, у світовій філософії формується не лише інше 

ставлення до раціональності, а й зовсім інше її розу-

міння. На зміну ідеї про можливість побудови соціаль-

ного порядку на підставі раціональних процедур при-

ходить уявлення про сучасний світ як світ нестабільних, 

швидкоплинних соціальних зв’язків, світ ризику і не-

передбачуваних небезпек, про фраґмен тацію індивіду-

ального життя, про стирання межі між нормою і відхи-

ленням від неї. Неабиякого поширення набула думка 
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про те, що раціональність (і наука як 

найбільш концентрований вираз її) втра-

тила сьогодні характер духовної цін-

ності й не може далі слугувати засобом 

осмислення сучасної людини в усій її 

тотальності й розмаїтті. 

Отже, наприкінці ХХ — на початку 

ХХІ сторіч відбувається трансформація 

не тільки новочасової парадигми раціо-

нальності, а й самого розуміння «фено-

мена раціональності». Усім цим пояс-

нюється сплеск інтересу до дискусій, по-

в’язаних з осмисленням парадигмальних 

зрушень, що відбуваються практично в 

усіх царинах культури, будучи зумовле-

ними становленням нових вимірів ра-

ціональності. Але чи не головна причи-

на нинішньої актуалізації дискурсу ра-

ціональності — це різке загострення 

внутрішніх соціокультурних суперечно-

стей постіндустріальної цивілізації, яка 

постійно продукує ґлобальні екзистен-

ційні небезпеки, загрози та ризики. 

Такого роду виклики та загрози свід-

чать про те, що спрощені ідеалізації, за 

допомоги яких новочасова метафізика 

створювала парадигму раціональності, 

а також пов’язана з цією парадигмою 

система метафізичних координат, у кон-

тексті яких цей феномен осмислювався 

у філософії Нового часу, сьогодні не 

спрацьовують. Утім, зміна вимірів раціо-

нальності означає не нігілістичну від-

мову від раціональності, а нове, більш 

гнучке та багатовимірне її розуміння, 

у підґрунті якого маємо припущення 

мно жинності альтернатив і неможли-

вості строгих детерміністичних прогно-

зів. Тобто перед філософськими наука-

ми з новою гостротою постає необхід-

ність вивчення наявних форм і парадигм 

раціональності. 

Отже, в пропонованій читачеві ко-

лективній монографії досліджується ши-

рокий спектр питань: від сучасних по-

шуків некласичної раціональності як 

теоретичного конструкту до розмаїття її 

соціально-філософської тематики. 

Зокрема, книга цілком логічно відкри-

вається розділом «Неораціоналізм — 

концептуальна сутність» (В. Пазенок), 

який спирається на аналіз ориґінальних 

текстів і залучає широке коло дослід-

ницької літератури. Особливо актуаль-

ним є матеріал, присвячений з’ясуванню 

тих особливостей сучасного типу раціо-

налістської філософії, які свідчать про 

те, що раціоналізм як стиль мислення, 

світоглядний принцип, гносеологічний 

та інтерпретативний метод посідає чіль-

не місце у філософській культурі. 

Цікавою виглядає теза стосовно фено-

мена неораціоналізму, яку автор дово-

дить, демонструючи власну методоло-

гію. Заслуговує на увагу думка про те, 

що інваріантність набуває якісно нових 

некласичних рис, таких як плюраліс-

тична модальність раціоналістичних 

концепцій (різноманітність типів ра-

ціональності), виконання пізнавальних 

завдань опосередкованими засобами 

(знаки, символи, прилади тощо), фор-

мування якісно нових проблем і пропо-

нування альтернативних розв’язань 

(радикальне оновлення пізнавальних 

стратегій). 

Насичений цікавими ідеями розгляд 

концепції раціональності в її сучасному 

розумінні, що включає в себе не лише 

тематику «відкритої» та «закритої» ра-

ціональностей, а й проблему критеріїв 

раціонального ставлення до світу, про-

блему меж і можливостей раціональ-

ного підходу. Як зазначає автор, за 

останні десятиріччя діапазон проблем, 

пов’язаних з раціональністю, значно 

розширився. Вона дедалі частіше вихо-

дить за межі раціональних, логіко-

аналітичних процедур, залучається у 

межові сфери пізнання, які традиційно 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2011, № 5 101

Зміна вимірів раціональності: контекст постсучасності

були сферами зовсім інших методів піз-

нання та інтерпретації.

Вагомим є висновок автора, що на-

явність «безлічі раціональностей» 

(В. Вельш), «аспектного характеру дій-

сності» (Я. Гюбнер), «гнучкої раціональ-

ності» (С. Тулмін) не позбавляє раціо-

нальність своєї плідної коґнітивної та 

практичної сил. Вона застосовується в 

усіх сферах людського буття, у тому чис-

лі побутового, де відчувається особлива 

потреба в «практичному розумі». До-

слідник наводить висловлювання швей-

царського філософа Г. Кюнґа про те, 

що «існує попит на наукові досліджен-

ня повсякденного життя». 

На особливу увагу заслуговує розділ 

«Проблема раціональності у постнекла-

сичній перспективі», підготовлений 

О. Соболь, який присвячений аналізу 

основних чинників становлення нової 

парадигми раціональності в сучасному 

суспільстві ризиків, що ґлобалізується. 

Автор розділу переконливо обґрунтовує 

висновок, згідно з яким центральне 

місце у постнекласичній дискусії з про-

блеми раціональності посідає питання: 

чи має в сучасній культурі домінувати 

одна-єдина мегапарадигма раціональ-

ності або ж ми мусимо змиритися з не-

переборною плюральністю локальних 

парадигм? Змістовний аналіз цього пи-

тання переконує, що головною причи-

ною нинішньої актуалізації постнекла-

сичного дискурсу про раціональність є 

різке загострення внутрішніх соціо-

культурних суперечностей постінду-

стріальної цивілізації, в якій парадок-

сальним чином збільшується розрив 

між її стратегічними цілями й базовими 

цінностями. 

Теоретично виваженим є розділ ІІІ 

(Л. Ситніченко), присвячений дослі-

дженню раціональності в сучасній 

практичній філософії. Авторка послі-

довно доводить тезу про те, що одним із 

плідних напрямів філософського дис-

курсу проблеми раціональності стало 

витлумачення останньої не лише як 

здатності до обґрунтування. Адже лю-

дина, як наголошується в першому па-

раграфі розділу, може не лише обґрун-

товувати, а ще й жити, діяти, досягати 

своїх цілей та намірів. Проте саме цьо-

му типу раціональності (раціональності 

як обґрунтуванню через арґументацію) 

сучасна, переважно німецькомовна, 

практична філософія приділяє особли-

ву увагу. Майже класичними в цьому 

сенсі (і безумовно плідними) стали до-

слідження К.-О. Апеля (особливо його 

принцип морально-леґітимного засто-

сування стратегічної раціональності), а 

також його учнів та послідовників 

(Д. Бьолера, Ю. Габермаса, В. Кульмана). 

Проведений у розділі аналіз їх концепту 

раціональності (а також звернення до 

теорії раціональності Дж. Ролза, В. Кер-

стинґа, О. Гьофе, Р. Форста та Е. Туґен-

гата) вперше у вітчизняній літературі 

дає можливість не лише зрозуміти сут-

ність означеного концепту, а й саме 

крізь призму послідовного його аналізу 

додатково оприявнити сутність закидів 

відвертих його опонентів (З. Баумана, 

Ж.-Ф. Ліотара, В. Вельша та ін., до ана-

лізу творчості яких звертається у своєму 

розділі О. Соболь). 

Авторка також слушно звертається до 

осмислення проблеми раціональності 

(переважно у площині концепту прак-

тичної раціональності) в контексті су-

перечки про можливість раціонального 

обґрунтування, виправдання універ-

сального сенсу моральних норм та цін-

ностей. Адже саме в цьому контексті 

найбільше проблематизується сама ідея 

раціональної відповіді на запитання: 

чому я мушу діяти так, а не інакше? В 

розділі переконливо показано, що по-
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стійний пошук «раціонального узго-

дження людського співіснування» часто 

призводить до того, що й філософія 

(разом із політиками) починає погорд-

ливо вважати, що вільні, а тому потен-

ційно загрозливі дії сучасних індивідів 

нібито потребують внутрішнього або 

зовнішнього контролю. До того ж, 

з’ясовуючи в сучасній типології раціо-

нальностей сутність та місце раціональ-

ності в арґументації, авторка аналізує 

процедуру раціонального обґрунтуван-

ня через мовні контексти. Проте у ви-

тлумаченій в означеному руслі теорії 

раціональності, як справедливо зазна-

чається в розділі, залишається поза ува-

гою та обставина, що арґументації за-

вжди притаманні ціннісна, моральна та 

життєво-світова складові. І в такий спо-

сіб виникає проблема принципової від-

критості дискурсивно-процедурної ра-

ціональності обґрунтування. Адже ми 

самі мусимо вирішувати, як застосову-

вати визнані нами правила арґументації 

в тих чи інших випадках, а також відшу-

кувати (за недостатності наявних) нові 

правила арґументації. Означена відкри-

тість раціональності як обґрунтування є 

свідченням (крім її неповноти) можли-

вості виходу за її межі, доповнення не 

лише іншими типами раціональності, а 

й дослідженням умов можливості люд-

ського буття загалом. 

У розділі, присвяченому історико-фі-

лософському розгляду синергетичної 

та віртуалістичної моделей постнекла-

сичної раціональності (автор Я. Лю би-

вий) показано, що в середині ХІХ сто-

річчя сформувався некласичний тип фі-

лософії, основним лейтмотивом якого 

було визнання нездоланності ірраціо-

нального начала в житті людини й су-

спільства. Якщо некласичне тлумачення 

раціональності онтологічно поляризува-

ло раціональний та ірраціональний ви-

міри соціокультурного буття, то пост-

некласичне віднаходить зони взаємодії 

та точки діалектичного переходу ірраціо-

нального (хаосу) та раціонального (по-

рядок), вбачає їх певну буттєву єдність. 

У розділі також показано, що станов-

лення в останній чверті ХХ століття 

синергетичного підходу до осмислення 

дій сності стимулювало усвідомлення 

зміни некласичної раціональності пост-

некласичною. Однак тільки після ви хо-

ду у світ праць І. Пригожина, Г. Га ке на 

та деяких інших дослідників, постне-

класична раціональність почала ствер-

джуватися як у природничих, так і в со-

ціальних науках, а також і в суспільній 

практиці шляхом більш чіткої експлі-

кації власних методологічних засад, зо-

крема як соціально-практичне застосу-

вання ідей самоорганізації універсуму.

Особливий інтерес становить розділ 

під назвою «Мудрість, розум, автентич-

не існування» (В. Лях), в якому автор 

цілком обґрунтовано розводить такі 

поняття, як «розум» і «мудрість», хоча 

на буденному рівні вони часто ототож-

нюються. Мудрість тут тлумачиться як 

«мистецтво жити», а останнє передба-

чає прагнення людини знайти автен-

тичне існування. Утім, саме з останнім 

пов’язані певні труднощі. Античні фі-

лософи знайшли свою відповідь на це 

питання: «Живи згідно з розумом та во-

лею богів». Однак на сьогодні така від-

повідь нас не задовольняє, оскільки 

роз виток цивілізації тривалий час від-

бувався шляхом творення нової реаль-

ності — сфери дії психосоціокультурних 

чинників, яка є відхиленням від біо-

п сихоприродної програми розвитку лю-

дини. Соціалізація значною мірою де-

формує інстинктивно-природний габі-

тус людського існування. Здається, що 

в таких умовах взагалі не може йтися 

про автентичне існування і про мудрість 
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як «мистецтво жити». Проте автор вва-

жає, що виклики та загрози, спричине-

ні процесом ґлобалізації, спонукають 

людей до пошуку ідентичності, само-

ідентифікації, а тому в наш час «постає 

нагальна потреба “зібрання себе”, від-

найдення свого власного апріорного 

Я» (с.427). Тобто, незважаючи на склад-

ність зазначеного процесу, існує пози-

тивна тенденція в цьому напрямі. 

Очевидною позитивною рисою даної 

роботи є послідовне опертя на матеріа-

ли першоджерел і тлумачення їх, так би 

мовити, «зсередини», згідно з логікою 

самих першоджерел, що вможливлює 

більш глибоке проникнення у зміст 

ори ґіналу. З цим пов’язаний також той 

позитивний момент, що дослідники не 

зловживають термінологічним апара-

том західної філософської традиції, що 

допомагає уникнути небажаного ефек-

ту «європоцентризму». 

Текст пропонованої праці демонструє 

широку філософську ерудованість її 

авторів. Тому слід віддати належне ав-

торському колективу, який вміло роз-

крив чимало актуальних філософських 

проблем сьогодення на сторінках моно-

графії, в результаті чого читач має над-

звичайно цікаву та пізнавальну книгу. 

Окреслені вище аспекти дослідження 

дають підстави зробити висновок, що 

книга містить вагомі інноваційні ре-

зультати.

На завершення слід зазначити, що ця 

книга, виконана на високому науково-

теоретичному рівні, може бути вико-

ристана як науковцями, так і практич-

ними працівниками, аспірантами та 

сту дентами. 
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