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Бабюк Олексій
Науковий керівник – доц. Шкрібляк М. В.
Соціально-політична спрямованість
ісламського таухіду (вчення про Аллаха)
Інтерес до ісламу за останні десятиліття різко зростає.
У поле зору як учених, так і пересічних віруючих потрапляє чим
раз більше аспектів цього суспільно-історичного духовнокультурного феномену. Між тим, ця закономірність полягає в
тому, що іслам сьогодні робить активну спробу впливати на
суспільно-релігійні та суспільно-політичні трансформації не
лише в Європі, а й у світі. Динамічною стає його присутність і
на георелігійному просторі України, а надто ж в Криму.
Політика входження цієї віросповідної системи та способу
життя у світовий та вітчизняний загальнокультурний процес,
відбувається різними шляхами та у багатьох формах, основними
серед яких є: нав’язування ісламської культури як системи
цінностей, найадекватнішої до запитів сучасного віруючого та
суспільства, а також і силовий тиск, де активно застосовується
доктрина джихаду.
Д. Фрезер цілком справедливо стверджував, що «вся
культура з храму». Відомо, що в ісламській ідеології релігійне
та політичне – нерозривно пов’язані між собою. Цей принцип
виразно обґрунтував ще сам Мухаммад, готуючись до
наступального походу з Ясрибу (Місто пророка) в Мекку 630 р.
Це, чуже для християнського світогляду, поєднання не
поєднаного, мимо волі налаштовує на думку, що в традиційному
Західному суспільстві склалася підозра, що у мусульмани у
своїх мечетях будують окремий світ і, замість того, щоб
інтегруватися в соціум, вони живуть власним устроєм [2].
Причин цьому є декілька і найголовніша, на нашу думку,
полягає в ісламському вченні про Бога, яке позначають
теологічним поняттям – таухід (араб.  ديحوتtawhīd) –
єдинобожжя. В основу цієї догми ісламські теологи поклали не
лише вчення про те, що Аллах – Єдиний Творець, а отже, і
Владика всього сущого. Відкинувши християнське вчення про
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Єдиність одного Триіпостасного Бога, вони придумали Аллаху
(букв. – божество) 99 «прекрасних» імен.
Сповідання таухіду вимагає не стільки постійного
усвідомлення духовного єдності з Аллахом, шляхом звернення
розуму і серця до Бога (зікр), стільки ретельного виконання
всього того, що не заборонено законами шаріату, в тому числі й
джихад. Шейх Алі Ат-Тантауі, зокрема, наголошує: «На перший
погляд може здатися, що поклоніння Богу – це зікр (перебування
з думкою про Аллаха), молитва чи піст, читання Корану та
виконання інших настанов, які наближають нас до Аллаха. Це
визначення, безперечно, правильне, проте поклоніння Богу не
обмежується лише цими діями. До того ж кожна добра справа, що
не заборонена шаріатом (мусульманським законодавством) і
вчинена з однією метою – догодити Аллаху, є поклоніння Богові
у широкому розумінні цього слова» [1, c 72]. Звідси видно, що
чим би правовірний мусульманин не займався і щоби він не
робив: чи він споживає їжу, чи займається спортом, чи бізнесом,
чи тренувався в бойовому мистецтві, якщо це все заради того,
щоб «зарядитися енергією для упокорення» себе Аллаху – це
істинне поклоніння Богу [1, c. 73-74]. У Корані чітко сказано: «Я
створив духів (джинів) і людей лише для того, щоб вони мені
поклонялися» (Коран 51, 56). За таких умов, сповідання таухіду
набуває яскраво вираженої антропологічної спрямованості та
соціальної значущості.
Отже, у зв’язку з тим, що створення моделей ісламської
держави належить також до однієї із форм поклоніння і служіння
Аллаху, актуалізується питання не лише суті самого ісламського
вчення про Бога, а й його співвідношення та впливу на інші
детермінанти релігійно-політичного та соціально-духовного.
1.

2.

Список літератури:
Ат-Тантауі Алі, шейх. Общее представление об исламе / Перев. с
арабського Абдуль-Уахаб Матуар. – К.: Ансар Фаундейшн, 2004.
– 240 с.
Якубович, М.М. Ісламофобія [Текст] // http://islam.in.ua/15
/ukr/full_articles/19/visibletype/1/index.html.
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Олена Бойченко
Науковий керівник – асист. Горохолінська І.В.
«Докази» буття Бога та їх критика
в історико-філософському дискурсі
Для сьогодення, що часто характеризують як секулярну добу
проблема буття вищої духовної Сутності, не втрачає актуальності.
Попри пропаговану секулярність релігійний світогляд є
домінуючим у світі – за останніми даними 5,8 млрд. населення
Землі ідентифікує себе як віруючих [Див.: 2]. То що ж в основі цієї
віри? Бертран Рассел писав: «Страх – ось що в основі всього цього
явища, страх перед таємничим, страх перед невдачею, страх перед
смертю» [1, с.284]. Але чи є страх достатньою підставою того, щоб
стільки тисячоліть поспіль віра в Бога наснажувала мільярди
людей?
Історико-філософському дискурсу відомі факти обґрунтувати
сутність віри в істинність буття Бога та підстави її актуальності
засобами розуму – такі спроби постають як логічні аргументи чи
«докази» буття Трансцендентного. Цих «доказів» спрезентовано
чимало. Найвідоміші з них: онтологічний, космологічний,
телеологічний і моральний. Онтологічний аргумент має апріорний
характер і формується на законі тотожності. Ансельм
Кентерберійський уперше навів онтологічний доказ. За ним, Бог є
найдосконаліша істота, вище за яку нічого не існує. Рене Декарт у
своїх працях доводить те, що Його істинність зливається з Його
сутністю. Доведення буття творця через пізнання і аналіз його
творіння складає основу космологічного доказу. Цей доказ
розробляли такі філософи як Аристотель та Томас Аквінський.
Перший висунув теорію про нерухомий першорушій. В свою чергу
Аквінський розумів творця як загальну підставу світу, тобто
абсолютну сутність. У телеологічному доказі (одним із речників
був Цицерон) доведення буття Бога здійснюється через призму
сили розуму, що дала поштовх творенню світу. Кожна річ або
явище, створене Ним, має свою мету, а отже, і майстра, яким є сам
Бог.
Попри претензію на раціональність, означені «докази» все ж
були надто вразливими до критики їх логічного підґрунтя. На
основі критики «доказів» та вказівки на їх раціональну не
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спроможність бути очевидним свідченням істинності існування
Божественного Іммануїл Кант створює власний аргумент –
моральний. За ним, Бог існує вже тому, що людство має прагнути
до морального вдосконалення, а через моральність ми прагнемо до
найвищого блага. Якщо Бог найвища розумна і моральна сутність,
то Його існування забезпечує відплату усвідомленій людській
гідності – очікуване благо.
Але і моральний аргумент Канта, і онтологічний «доказ»
Декарта піддавалися неодноразовій критиці зі сторони інших
мислителів. Велику кількість публікацій цій проблемі присвятив
вже згадуваний нами Рассел, що писав: «…створеному світу
потрібні безстрашний погляд і вільний розум» [1, с.286], адже
«приймати християнство людей спонукають зовсім не ті
інтелектуальні аргументи… Причини, які насправді спонукають
людей вірити в бога, взагалі не мають нічого спільного з
інтелектуальними аргументами. Більшість людей вірить у бога
просто тому, що цю віру в них втовкмачували з дитячих років , і це
– головна причина. Інша могутня причина…– бажання мати
ангела-охоронця, своєрідне почуття, що у тебе є старший брат,
який подбає про тебе. Це почуття грає дуже серйозну роль у тому,
що впливає на прагнення людей вірити в бога»[1, с.304].
Отож, як бачимо, попри багаторазові спроби, у різні періоди
історії раціонально обґрунтувати віру в Бога, ці спроби все ж
залишаються не переконливими свідченнями для тих, хто відкидає
релігійний світогляд. Та, незважаючи на це, релігійна віра не
втрачає своєї живої актуальності для людини, і у своїх
принципових імпульсах вона не потребує раціонального
обґрунтування, бо закорінена в містичному досвіді та
сотеріологічній потребі душі.
1.
2.

Список літератури:
Рассел Б. Существование Бога / Б. Рассел // Почему я не
христианин / [Сост., авт. предисл. и прим. А.А. Яковлев]. – М.:
Изд-во пол. лит., 1987 – С. 284-308.
Соціологи підрахували кількість вірян на Землі // ZN,UA. – 23
грудня 2012 року. – Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://dt.ua/SOCIETY/sotsiologi_pidrahuvali_kilkist_viryan_na_zemli
_naybilshe_hristiyan_i_musulman.html
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Андрій Величко
асист. Мудеревич В.І.
Науковий керівник
Сміхова культура - невід'ємна складова середньовіччя
та ренесансу
Вивчення культури тієї чи іншої епохи нерідко відбувається в
односторонньому напрямі. Зазвичай дослідники роблять акцент на
елітарному мистецтві як вираженні духу епохи. Проте вони
забувають про цілі народні маси, що також не позбавлені
культуротворчого начала, але й навпаки, мають власне уявлення про
культуру, яке ґрунтується на поєднанні непоєднуваних і
різнобарвних її елементів і глибоких засад.
Західноєвропейська культура епохи Середньовіччя та
Відродження постає перед дослідником як доволі складний та
неоднорідний феномен. Переплетіння «високого» і «ницого» –
«плоті» і «духу» характерні для естетики, як способі тогочасної
виразності об’єктивної дійсності. У позитивістських класичних
наукових дискурсах часто фокусується увага на офіційно-церковній
(litterati) культурі, сформованій під впливом християнського
віровчення та культу. Однак, не меш важливою залишається
народна культура, вивчення якої дає можливість реконструювати
цілісну «картину світу» (mentalité) людини тієї епохи.
Першим, хто зацікавився питанням сміхової культури є відомий
російський дослідник М. Бахтін. Його вважають одним із
найвеличніших теоретиків європейської культури та мистецтва, він
розробив цілу систему вивчення сміхової культури епохи
Середньовіччя та Відродження. Саме він звернувся до найменш
вивченої сфери народної творчості. За основу вивчення сміхової
культури дослідник узяв працю Ф. Рабле «Гаргантюа і
Пантагрюель», котрий зумів зібрати та зберегти величезну кількість
майже втраченої народної творчості. Один із дослідників XX ст.
Артамонов писав про творчість Рабле так: "Книга Рабле народилась
у народі. Першочергово - це було маленьке зернятко, Рабле його
виростив і воно перетворилось у величне дерево" [1, с.5].
На думку Бахтіна, " Із усіх великих письменників світової
літератури Рабле в нас найменш популярний, вивчений, зрозумілий і
оцінений"[2, с.1] .Особливістю дослідження М. Бахтіна є те, що він
вивчає творчий спадок Ф. Рабле не як одиничну світоглядну
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рефлексію, а як універсальну філософсько-антропологічну
парадигму. У "Творчості Франсуа Рабле і народній культурі
Середньовіччя та Ренесансу" Бахтін стверджував, що народносміхова культура незрозуміла сьогодні тому, що специфіка
народного гумору сприймається абсолютно викривлено, оскільки
загальноприйняті уявлення про сміх, які склались у
західноєвропейській культурі, не можуть правильно пояснити
культуру простолюдинів. Тому її варто досліджувати
різносторонньо, беручи до уваги всі амбівалентні аспекти, які
пронизують явища і процеси. М. Бахтін особливо на це звертав
увагу, адже означена амбівалентність перегукується з його
розумінням діалогічності. Остання, як відомо, є основою успішного
пізнання культури минулого.
У контексті усталеної філософсько-антропологічної парадигми,
М. Бахтін зауважив, що карнавал у середньовіччі та ренесансі
протиставлявся офіційним християнським святам. Карнавал
відкидав будь-яку офіціозність і був ознакою становлення влади
народу. Тобто карнавал – це протест, який народ виражав
найрізноманітнішими способами. Одним із цих способів було
самовисміювання. «Народ не виключає себе із процесу становлення
цілісного світу. Він також незавершений, помираючи, народжується
й оновлюється. У цьому – одна із суттєвих відмінностей народносвяткового сміху від чисто сатиричного сміху нового часу» [2, с.8].
Для М.Бахтіна карнавал є сукупністю усіх сміхових, народних,
обрядових, фольклорних дій народу. Більшість сучасників
критикують М. Бахтіна за те, що його думки і твердження досить
часто позбавлені доказової бази, а отже, є евентуальними. Однак
вони забувають, що саме М. Бахтін, будучи за своєю суттю
концептуалістом, сформулював теорію сміхової культури, і в цьому
його найбільша заслуга.
1.
2.

Список літератури:
Артамонов С.Д. Франсуа Рабле и его роман / С.Д. Артамонов. М.: Худож. лит., 1966. - 24 с.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
Средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. - М.: Худож. лит.,
1990. - 543 с.
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Анатолій Волощук
Науковий керівник – викл. Луцан І.В.

Принцип „аджорнаменто” в католицькій Церкві
Християнство в цілому, як одна із світових релігій, стоїть нині перед
альтернативою пошуків шляхів і форм оновлення. Однак виникає питання: чи
закономірно говорити про релігійний модернізм і релігійний консерватизм?
Модернізм і консерватизм – взаємопов’язані тенденції. Залежно від
конкретних умов може переважати як одна, так і друга. Можна сміливо
констатувати, що модернізм посилився останнім часом у всіх християнських
Церквах і об’єднаннях.
Історія Католицької церкви із часів середньовіччя свідчить про те, що її
віровчення в різні періоди зазнавало змін, які були обумовленні багатьма
історичними подіями та суспільно-політичними факторами. Так, в основі
різноманітних планів клерикалізації суспільного життя була ідея абсолютної
вірності релігійній традиції. Однак клерикальні цілі стикалися з усвідомленою
необхідністю пристосування католицизму до умов мінливого світу.
Модернізація віровчення передбачала всі церковно-догматичні акції зі
зміцнення релігії, підтриманні віри у Бога. „Церква, – писав кардинал Ф.Кеніг,
– при феодалізмі жила по-феодальному, при капіталізмі – покапіталістичному, в епоху сучасного індустріального суспільства вона
пристосовується до нових форм життя. І в майбутньому їй потрібно
засвоювати відповідні форми життя” [2, с. 24].
Друга половина ХХ ст. стала для некомуністичного світу часом відкриття
гострих проблем, іманентно притаманних західному лібералізмові та пошуку
їх розв’язання. Закінчився період, коли Церква дала створити в суспільній
свідомості образ інституційної, замкненої і оточеної мурами фортеці,
зачиненої для світу. Утверджується бачення Церкви як народу Божого й
спільноти всіх хрещених. Виявом такого бачення в західному християнстві
став проголошений папою Йоаном ХХІІІ, курс на внутрішнє оновлення
Церкви, так званий принцип ,,аджорнаменто” (від італ. aggiornamento –
осучаснення). Саме слово (aggiornamento) запозичене з термінології
італійської бухгалтерії й буквально означає „привести книгу в сьогоднішній
стан”. У мові Церкви воно було витлумачено інакше: доручено в Церкві
істину не можна свідчити вчорашньою мовою, що застаріла через духовну
еволюцію. „Первісний текст” варто читати й інтерпретувати як „текст часу”
[1, с. 45].
ІІ Ватиканський Собор (1962-1965) Католицької церкви привів у життя
революційні, літургійні та канонічні реформи, в результаті яких у лоні
Римсько-католицької церкви відбувся різкий поворот до модернізації
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богослужінь, до посилення тенденції екуменізму в сучасному ліберальному
католицькому богослов’ї.
Рішення ІІ Ватиканського Собору – 16 прийнятих документів,
підготовлених соборними отцями за чотири роки, свідчать, що
„аджорнаменто” глибоко зворушило всю церковно-релігійну сферу. Воно
торкнулося догматики і культу, літургії, церковних структур, відношення
Католицької церкви до інших релігій, місіонерської діяльності, підготовки
кадрів священнослужителів. Ієрархія змушена була переглянути свою
позицію з питань війни і миру, соціалізму, колоніалізму та класової боротьби.
Католицька церква декларувала і ствердила нове бачення своєї місії у
рішеннях ІІ Ватиканського Собору. Відкриваючи собор, Папа Римський Йоан
ХХІІІ поставив два головних завдання: модернізувати вчення і подолати
релігійну кризу. Формально Папа підтвердив прихильність релігійній
традиції, зауважуючи, що людина є мандрівником на цій землі і християнське
віровчення спрямовує її до неба. Разом із тим була вказана необхідність
зіставлення вічного життя з реальністю. Церква, говорив Йоан ХХІІІ, не може
відмовитися від „святої, істинної спадщини, отриманої від отців” [3, с. 57], але
вона так само зобов’язана брати до уваги нові умови і форми життя. Вона не
може залишитись байдужою до відкриттів людського генія і відмовляти у
справедливій повазі. Мова йшла про необхідність піти назустріч проблемам
дня і цим підтвердити життєвість віровчення.
Список літератури:
1. Алексеев Г. Римо-католичество и зкуменизм / Г.Алексеев. - М., 1996.
238 с.
2. Гергей Е. История папства / Е.Гергей; [пер. з венгр. О.Громова]. М. : Республика, 1996. – 463 с.
3. Ястребов И. Социальная философия католицизма в XX веке /
И.Ястребов. - К. : Выща школа. Головное изд-во, 1988. - 190 c.
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Тетяна Гавай
Науковий керівник – доц. Рошкулець Р.Г.
Значення абсурду в філософії А.Камю
Альбера Камю разом із Сартром прийнято визначати як
найвизначніших екзистенціалістів у Франції та й у всій Західній
Європі. Сам Камю заперечував свою належність до
екзистенціалізму.
Саме поняття абсурд у його сучасному філософському
значенні ввів філософський письменник А. Мальро, визначивши
абсурд, як характеристику існування людини в сучасному світі.
У певному розумінні і Камю, і Сартр вважали Мальро своїм
наставником.
Камю перетворив абсурд на фундаментальне поняття своєї
філософської системи. Сам термін “абсурд” (від лат. absurdus)
означає безглуздя, нісенітницю, неможливість.
Камю визначив абсурд як “метафізичний стан людини в
світі”, отже, як основну проблему людського буття.
Абсурд, за Камю, - це розлад. Сам по собі світ не є
абсурдним, і людина також. Абсурд народжується, – стверджує
Камю, - з їхнього зіткнення. Тобто абсурд не міститься ні в
людині, ні у світі, а лише в їхній спільній присутності. Поза
людським розумом абсурд не може існувати, бо сам по собі світ
не має смислу - смислу надає йому людський розум. Якщо на
початку дослідження Камю ще пробує константувати
абсурдність світу, то у процесі роботи він усе-таки доходить до
висновку, що сам по собі світ нерозумний, і це все, що про нього
можна сказати, а абсурд однаковою мірою залежить і від
людини, і від світу.
Людина, яка усвідомила абсурд, на думку Камю, уже навіки
від нього залежна. У таких ситуаціях філософи –
екзистенціалісти пропонують утечу. Ясперс знаходить вихід в
акті віри, у Шестова - це також “стрибок” до Бога і т.д.
На думку А. Камю, зі стану абсурду є лише два виходи:
самогубство фізичне і самогубство філософське. Жоден з цих
виходів не є для Камю правомірним, тому він не приймає
жодного з них. “Поза людським розумом, – пише Камю, – немає
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абсурду”. Отже, разом зі смертю зникає й абсурд, як і все інше.
Абсурд існує лише в людській свідомості, він виникає з
протистояння людської свідомості нерозумному світові, з
усвідомленням людиною своєї закинутості і минущості. Зникає
людська свідомість (сама людина) – зникає абсурд, але це не той
вихід, який прагне знайти Камю.
Камю вивів з абсурду три наслідки – це “бунт”, “свобода”,
“жага”. “Однією лише грою свідомості, – читаємо у Камю, - я
перетворюю в правило життя те, що було запрошенням до
смерті, і відкидаю самогубство” .
Філософ розглядає абсурд як самоочевидний факт людського
існування. Усвідомлення абсурду для Камю – це стан людини,
яка збагнула, що життя не варте того, щоб бути прожитим. Без
цього усвідомлення немає й абсурду. Але важливіше інше:
якщо життя не має сенсу, то який інший вихід, крім
самогубства? Цьому питанню Камю присвятив останній розділ
своєї праці, в основу якої поклав притчу про Сизіфа.
У філософських дослідженнях “Міф про Сизіфа” нерідко
називають маніфестом філософії абсурду. Камю вдалося
розробити детальний аналіз явища абсурду в усіх сферах буття,
він надав йому універсального характеру.
“Міф про Сизіфа” – теоретичні роздуми про абсурд. У цьому
філософському есе Камю розглядяє всі аспекти “відчуття
абсурду”, обгрунтовує “поняття абсурду”, трактує проблеми
абсурдної творчості, і, нарешті, завершує притчею про Сизіфа –
своєрідною “міфологемою абсурду”.
До того часу, поки людина не усвідомлює своєї долі, вона не
усвідомлює абсурду. Трагедія починається з моменту пізнання.
Але з моменту усвідомлення абсурду починається і щастя. Камю
наводить приклад царя Едіпа у драмі Софокла, який, попри всі
випробування, визнає, що “ все гаразд”.
Сизіфові Камю уподібнює мислячу людину, яка приречена на
вічне протистояння абсурду. Усвідомлення абсурду у даному
випадку приводить не до самогубства, про яке Камю говорив на
початку есе, а, навпаки, до перемоги, до щастя.
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Іван Ганущин

Науковий керівник – доц. Бродецький О.Є.
Становище та права жінки в сучасній Туреччині
і
Саудівській Аравії: порівняльний розгляд
«Жіноче питання» в ісламі загострилося в ХХ столітті: на тлі
емансипації жінки на Заході активізувалися порівняльні
характеристики статусу європейських та мусульманських жінок
і закиди «ісламському світові» дискримінації їх прав.
Актуальним є питання варіативності правового статусу жінки в
сучасних ісламських країнах, зокрема, ортодоксальній
Саудівській Аравії та світській Туреччині.
В ортодоксальних ісламських країнах, особливо у
ваххабістській Саудівській Аравії, соціальні права жінок,
можливості їх самореалізації справді мінімальні порівняно не
тільки з Європою, а і з Туреччиною: заборона сідати за кермо
автомобіля, займати посади в уряді, брати учать у виборах.
Заборона керувати автомобілем, проте, відповідальності за її
порушення не передбачає. З огляду на додаткові економічні
витрати чоловіки самі часто дозволяють жінкам сідати за кермо
автомобіля, особливо це стосується сільської місцевості [див: 3].
Відповідальність за повне забезпечення умов проживання
жінки, згідно із законами шаріату, несуть її опікуни, тому
основною практичною місією жінки є виховання дітей. Без
дозволу валі жінкам заборонено навчатися в освітньому закладі,
працювати, виїздити за кордон. Існує й ряд інших заборон,
установлених шаріатом, які обмежують права та свободи жінки.
Сьогодення, щоправда, вносить певні моральні корективи у
норми із захисту гідності жінок. З 2013 суди Саудівської Аравії
почали розглядати насильство щодо до жінки як злочин
(позбавлення волі до одного року та штраф 50000 ріялів). Для
забезпечення соціального захисту в 2008 р. Урядом організовано
побудову притулків для жінок і прийняте рішення розробити
стратегію боротьби з побутовим насильством [див: 1].
Саудівська Аравія – найбільш консервативна мусульманська
країна щодо забезпечення прав жінок. У багатьох інших країнах
спостерігається тенденція зростання ролі жінки в суспільстві.
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Найпрогресивніша в цій сфері Туреччина, яка після розпаду
Османської імперії (1923 р.) стала на курс секуляризації
суспільного життя, хоч переважна більшість громадян там
залишаються мусульманами. Конституції країни проголошує
рівність усіх перед законом «незалежно від мови, раси,
світогляду, статі, політичної орієнтації, філософських поглядів,
релігії та віри» [див: 4]. Права жінки в Туреччині тотожні
правам чоловіка у всіх сферах діяльності. Зокрема, жінка може
бути адвокатом, лікарем, суддею, професором університету,
займати високі посади в уряді (Тансу Чіллер – прем’єр-міністр
Туреччини з 1993 р. по 1996 р.) [2, с. 141]. Попри те, що
конституція Туреччини проголошує гендерну рівність, важливо
усвідомлювати, що й елементи релігійного фундаменталізму в
цьому сенсі не повністю втратили вплив. Не норми світського
права, а традиції та звичаї (адати) часто-густо служать
основними регулятивами практичного життя в провінції.
Здійснений порівняльний аналіз дає підстави стверджувати
про помилковість тверджень щодо абсолютного консерватизму
ісламу, зокрема, й у сфері прав жінок. Туреччина є
конструктивним прикладом збереження ісламом потужних
моральних позицій в суспільстві при одночасній імплементації в
життя загальнолюдських ціннісних і правових принципів
гендерного паритету.
Список літератури:
1. Dewey C. Saudi Arabia launches powerful ad campain against
domestic violence [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/05/01/saudi-arabialaunches-powerful-ad-campaign-against-domestic-violence/
(дата
звернення: 1.04.2014).
2. Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. – 2011. – № 3-1. – С. 138-145.
3. Как живут женщины в Саудовской Аравии [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.fresher.ru/2013/11/23/kak-zhivutzhenshhiny-v-saudovskoj-aravii / (дата звернення: 18.03.2014).
4. Конституция Турецкой Республики [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.worldconstitutions.ru/archives/84 (дата
звернення: 21.03.2014).
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Оксана Головко
Науковий керівник – доц. Починок І.Б.
Зміст поняття «гуманітарність»
На противагу науці протистоїть розуміння сфери прояву людського
духовного досвіду, тобто поняття «гуманітарної науки». Гуманітарні
науки завжди пов’язані з дослідженням духовного світу людини, не так
об’єктивної, як суб’єктивної реальності, що суттєво визначає зовнішні
форми взаємодії людей із навколишнім світом.
Сьогодні загальновизнаний розподіл наук на «науки про природу» та
«науки про культуру». Ще представники неокантіанства В.Віндельбанд і
Г.Ріккерт охарактеризували гуманітарне знання як «науки про культуру».
Це зумовлено, мабуть, тим, що всі цінності можна поділити на духовні та
матеріальні і по відношенню до їх розуміння визначити гуманітаристику.
В.Дільтей, щоб показати кордони гуманітарного знання, визначив і
назвав його «наукою про дух» (Geisteswissenschaften). Гуманітарія завжди
цікавить не лише реальний стан справ, але й норми «належної» поведінки
людей, виявлення яких дозволить описати життєдіяльність суспільства.
Сучасний австрійський філософ О.Шпанн з цього приводу зазначає:
«немає такої гуманітарної науки, яка не була б «наукою про належне»[3].
Гуманітарність, отже, формується навколо свободи як джерела відкриття
нової реальності.
Специфіка гуманітарних наук актуалізує питання – яка їх мета –
вивчення одиничного чи загального? На нашу думку, коли
систематизовані гуманітарні науки виводять із об'єктивного осягнення
одиничного загальні закономірні відношення і всеосяжні зв'язки, вони все
ж грунтуються на процесах розуміння й витлумачення. А тому й
«науковість» цих наук залежить від можливості надати розумінню
одиничного вартість загальної значущості. отже, біля самого входу в
гуманітарні науки перед нами постає специфічна для них проблема, що
відрізняє їх від усього природничо-наукового пізнання [2].
Мабуть, гуманітарні науки і справді мають ту перевагу над
природничо-науковим знанням, що їхній предмет становить собою не
просто чуттєво дане явище, не лише відображення дійсності у свідомості,
а саму безпосередньо дану внутрішню дійсність - і саме її як зсередини
пережитий зв'язок. Однак уже з того способу, в який цю дійсність дано у
внутрішньому досвіді, виникають значні складнощі для об'єктивного
осягнення гуманітарними науками свого предмета. «Внутрішній досвід, за
допомоги якого я інтеріоризую власні стани, ніколи, попри все, не може
привести мене до усвідомлення для себе власної індивідуальності. Тільки
у зіставленні себе з іншими я здобуваю досвід стосовно індивідуального у
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мені. Отже, тільки відмінне від інших усвідомлюється мною у моєму
власном убутті, і Гете, як ніхто інший, мав рацію, бо розумів, що цей
найважливіший з усіх наших досвідів стає й найскладнішим для нас, і
наше осягнення міри, природи й межі наших сил лишається всього-навсього вельми недосконалим» [2].
Співвідносним до поняття «гуманітарності» є поняття «гуманізму».
Гуманізм визнає різноманіття і єдність людства як рівноцінні даності.
Визнаючи різноманіття людства, гуманізм виступає проти спроб
зменшити його шляхом насильства чи примусу. Будь-яка теорія або
концепція постіндустріального розвитку може бути прийнята лише тоді,
коли вона узгоджується з інтересами людини, буде поважати її права і
свободи, тобто, буде гуманістично зорієнтована. Такий підхід повною
мірою підтверджує слова великого німецького мислителя М.Гайдеггера:
«Тому, хто заперечує гуманізм, залишається лише стверджувати
нелюдськість» [1].
Отже, напевно, варто розрізняти поняття гуманізму й гуманітарності.
Адже гуманітарність – це людиновимірність, а гуманізм – це людяність.
Сучасний російський філософ Г.Тульчинський зазначає, що «зсув
гуманітарної парадигми далеко розводить гуманізм і гуманітарність».
Список літератури:
1. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер // Время и
бытие. – М.: Республика, 1993. – 447 с.
2. Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна
філософія. К., 1996, С.31-51
3. Шпанн О. Философия истории. СПб., 2005. - С.156.
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Оксана Грешко
Науковий керівник – доц. Медіна Т. В.
Сімейні кризи як закономірний процес
функціонування сім’ї
Cтановище сім’ї як структурної соціальної одиниці значно
відображає загальний стан соціуму, всі протиріччя й наслідки
процесів, які відбуваються в ньому.
У процесі розвитку сімейно-шлюбних відносин виділяють
періоди «спаду», які характеризуються наростанням почуття
незадоволеності один одним, у подружжя виявляються
розбіжності в поглядах, частішають сварки, виникає мовчазний
протест. Подібні періоди отримали назву кризових ситуацій у
шлюбі [1].
Аналіз літератури з проблеми кризових ситуацій в сім'ї
дозволяє виділити кілька підходів до опису сімейних криз.
Перший пов'язаний з вивченням закономірностей життєвого
циклу сім'ї. У руслі даного підходу кризи розглядаються як
перехідні моменти між стадіями життєвого циклу. Подібні кризи
називаються нормативними. Прикладом такого типу сімейної
кризи може бути криза початку спільного життя чи криза,
пов’язана з народженням дитини.
Другий підхід пов'язаний з аналізом подій життєвого шляху
сім'ї: кризи сім'ї можуть викликатися деякими подіями, що
впливають на стабільність сімейної системи. Такими подіями
можуть бути розлучення, подружня зрада, зміна складу сім'ї, не
пов'язана з народженням дитини, алкоголізм чи інші патологічні
залежності в родині. Подібні кризи можуть виникати незалежно
від стадій життєвого циклу сім'ї і називаються ненормативними.
Згідно з третім підходом, який ґрунтується на стажі
подружнього життя, виділяють два кризові періоди в розвитку
сімейної системи. Перший настає між третім і сьомим роком
подружнього життя, і триває близько одного року. Даний етап
викликаний такими факторами, як зникнення романтичних
настроїв, активне неприйняття контрасту в поведінці партнера в
період закоханості і в повсякденному сімейному побуті,
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почастішання проявів негативних емоцій. Вірогідність
розлучення на даному етапі досить велика, до 30% від загальної
кількості шлюбів. Другий кризовий період наступає приблизно
між сімнадцятим і двадцять п’ятим роком спільного життя. Його
виникнення часто пов’язують з підвищенням емоційної
нестійкості, появою страхів, відчуттям самотності, яке пов'язане
з відходом дітей. Він підсилюється емоційною залежністю
подружжя, їх переживаннями з приводу швидкого старіння [2].
Успішність розв'язання тієї чи іншої кризи переходу є
гарантом забезпечення ефективного функціонування сім'ї та її
гармонійного життєвого розвитку [3].
Отже, важливим чинником самоздійснення особистості в
сімейній сфері життя є сімейні кризи. Адекватні життєві
завдання, пов’язані зі шлюбом і сім’єю, стають чинником
ефективного подолання сімейних криз, виступаючи при цьому
відправною точкою наступного етапу як індивідуального
розвитку членів родини, так і розвитку всієї сімейної системи,
поштовхом для їх подальшої самореалізації.
Список літератури:
1.
2.
3.

Антонов А.И. Микросоциология семьи (Методология исследования
структур и процессов): Учебн. пособие для вузов / А. И. Антонов. –
М.: Издательский Дом “Nota Bene”, 1998. – 360 с.
Олифирович Н. И. Психология семейных кризисов / Н.И. Олифирович,
Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велента – СПб.: Речь, 2006. – 360 с.
Целуйко В.М. Быть вместе нельзя расставаться: Как спасти
отношения / В.М. Целуйко. – М.: Act Москва: хранитель, 2008. –
254 с.
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Алла Дронь
Науковий керівник – асист. Бучовський В.Р.
Творчість Тиціана Вечілліно як видатного митця
епохи Відродження
Епоха Італійського Відродження відзначилася великою
кількістю талантів. Одним з видатних представників був Тиціан
Вечілліно (1477 або 1490 – 576 рр.). Життя Тиціана умовно
можна поділити на 5 періодів: 1) роки учнівства, коли він
сприйняв досягнення минулого; 2) коли він обігнав всіх своїх
сучасників і в дивовижному вибуху образотворчої сили
направляв кожну гілку живопису в нове русло; 3) фаза
заспокоєння, коли художник досяг 40 років і його інтерес
звертався до витонченості і деталей; 4) повернення до задумів
юності, але в новій інтерпретації; 5) в самотній старості він
відкинув всі компроміси в запитах його часу [1, с.543]
Він – найбільший представник венеціанської школи
живопису італійського Відродження. Діапазон його досягнень –
портрети, проникливі релігійні композиції та веселі картини на
міфологічні теми. У 9 років Тиціан став учнем майстра мозаїк у
Венеції. Потім він працював у венеціанського художника
Джованні Белліні і співпрацював з Джорджоне, чий вплив
простежується в ранніх роботах Тиціана [1, c.543].
У своїй творчості Тіціан також вносить нові і дуже вагомі
відтінки у розуміння краси людини, в емоційно-образний лад
мови венеціанського живопису [3, c.270].
У великій венеціанській церкві Фрарі Тіціан зробив рішучий
крок на шляху до створення нової концепції вівтарного образу,
поступово звільненого від жорстких схем Раннього
Відродження. У «Ассунті» композиція підпорядкована
динамізму дії: тут усе рух, світло і колір. У картині «Мадонна
Ка Пезаро» художник іде ще далі: він змінює традиційну
композицію сюжету, яка передбачає, що Марія повинна бути в
центрі, рішуче зміщує в сторону фігуру Мадонни і дає її в
незвичайному ракурсі знизу вгору, так що вона проектується на
дві монументальні колони, які йдуть у небо за межами видимого
простору. Святі розташовуються відповідно до нового рішення
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сцени, тоді як замовники зберігають своє традиційне
«молитовне» положення на першому плані, що ще раз
підкреслює динамізм основної теми [2, с.718].
Герої Тиціана, можливо, менш витончені, ніж герої
Джорджоне, але і менш загадкові, більш повнокровно активні,
більш цілісні, більше пройняті ясним, чуттєвим «язичницьким»
початком [3, с. 270].
Тиціан зі своїм прагненням до невимушеної чуттєвості
образів є майстром, який по-ренесансному відверто і радісно
насолоджується земною красою світу. Відтінок, який набуває
образ людини у Тиціана, більш чуттєвий і життєрадісний, і
безпосередній життєвий характер всієї його творчості стає
особливо наочно відчутним й при порівнянні з мистецтвом його
прямого попередника – Джорджоне [3, с.270].
Було б хибно, однак, зводити творчість Тиціана лише до
оспівування чуттєвої насолоди життям. Образи Тиціана вільні
від якого б то не було «фізіологізму», чуттєвості, який узагалі
був далекий від мистецтва Відродження. Кращі образи Тиціана
прекрасні не тільки фізично, а й духовно. Їм у великій мірі
властива єдність почуття і думки, благородна натхненність
людського образу.
Отже, Тіціан, який прикрасив своїми чудовими картинами
Італію та інші країни, заслужив великого прославлення, і
справді його багато в чому наслідують і ним захоплюються як
творцем картин, які гідні нескінченної похвали і які настільки ж
безсмертні, як і пам'ять про великих людей.
1.
2.
3.
4.

Список літератури:
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«Перо», 2008.
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Ганна Завроцька
Науковий керівник – доц. Щербань М.В.

Християнський креаціонізм: суть, принципи, ідеї
Однією з фундаментальних догматичних істин християнської релігії
є вчення про створення світу Богом (Бут. 1:1-2). Якщо розкрити в
загальних рисах вчення Одкровення про творення світу, то його можна
звести до ряду тез: світ не самобутній, а з’явився в результаті
особливого творчого акту Божого; світ не виник із вічно існуючої
матерії, але є створений, тобто і матерія, і світ покликані з небуття до
буття Богом; створення світу було процесом поступовим,
«шестиденним»; поряд зі світом видимим був створений і невидимий,
надчуттєвий світ. Саме такий погляд на походження світу, людини та
всіх інших форм життя на Землі називається «креаційним».
Креаціонізм (від лат. сreare – «створювати», форма creatio –
«створюю») – філософсько-теїстична концепція, яка виникла в
середовищі християнських учених, і стверджує, що всесвіт, людина та
всі форми життя виникли в результаті особистого творчого акту
надприродного Абсолюту, Творця всього сущого – Бога. Ця концепція
виникла внаслідок зростання популярності теорії еволюції, яка
претендувала на одноосібну та беззаперечну істинність у природничій
сфері. Безсумнівним, хоча й парадоксальним, водночас, є той факт, що
своїм бурхливим розвитком, креаціонізм, як науково розроблена й
цілісна концепція, завдячує саме появі й активній розробці еволюційної
теорії.
У християнському креаціонізмі існує чимало різних течій, які у
своїх поглядах не збігаються щодо інтерпретації наявних природничонаукових знань. Доволі умовно, креаціонізм поділяють на
буквалістичний, метафоричний, креаціонізм поступового творіння і
теїстичний еволюціонізм [4. c. 53].
Буквалістичний креаціонізм – наполягає на походженні Всесвіту
відповідно до буквального тлумачення подій описаних у Книзі Буття.
Метафоричний креаціонізм стверджує, що «6 днів творіння» – це
метафора, адаптована до сприйняття людей з різним рівнем знань;
насправді ж одному «дню творіння» відповідають мільйони (чи
мільярди) років, оскільки в Біблії слово «день» (євр. « יוֹםйом») означає
не тільки добу, але й часто вказує на невизначений час (Бут.2:4, Бут.2:17,
Пс.89:5; 2 Петр. 3:8).
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Креаціонізм поступового творіння, категорично відкидаючи теорію
еволюції, та утворення різних «видів» шляхом природного відбору,
стверджує, що Бог безперервно і поступово займається процесом
творіння та зміни біологічних видів. [2. c. 18].
Теїстичний еволюціонізм визнає теорію еволюції, однак стверджує,
що еволюція, є знаряддям Бога-Творця у здійсненні Його задуму.
Теїстичний еволюціонізм погоджується майже з усіма науковими
твердженнями, які стосуються творчого процесу, окрім чудес.
Представники
теїстичної
течії
найчастіше
підтримують
«еволюціоністську» думку, і саме через це чимало креаціоністів
вважають позиції цієї течії неприйнятними, а найбільш радикальні –
взагалі відмовляють «теїстичним» еволюціоністам у праві називатися
християнами [3. c.102 ].
Підсумовуючи вищевикладене, ми можемо стверджувати, що
креаціонізм виник як реакція представників традиційного релігійного
світогляду на нову наукову картину світобудови і, насамперед, на
теорію еволюції, запропоновану Ч. Дарвіном. В одних напрямах
креаціонізму наукові дані про еволюцію Всесвіту й живих істот
цілковито заперечуються, в інших – частково приймаються і
адаптуються до решти концепцій.
Отже, креаціонізм у всіх своїх формах, був і залишається вагомою
філософською концепцією в сучасній науці.
1.
2.
3.
4.
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Олена Западенко
Науковий керівник - асист. Яремчук А.В.
Проблема міжконфесійної толерантності транскордонних
регіонів України (на прикладі м. Хмельницький)
Хмельницька область сьогодні належить до центральної України, однак
протягом століть вона була частиною різних держав, з домінуванням часто
антогонічних релігійних організацій (православ’я, римо- та грекокатолицизм, іслам). Таке становище надає названому регіону історично
транскордонного статусу, що у минулому призводило до тривалих
міжконфесійних конфліктів. З’ясувати, наскільки відповідають духу
толерантності стосунки між колишніми антагоністами-конфесіями, а також
між ними та суспільством у цілому на сьогодні
– було метою
соціологічного дослідження, проведеного у м. Хмельницькому у липнісерпні 2013 р. у рамках релігієзнавчої соціологічної практики. Об’єктами
дослідження було обрано 4 конфесії: Православна церква Московського
патріархату, Римо-католицька церква, Українська греко-католицька церква, а
також мусульманська громада під керівництвом Духовного управління
мусульман України. Дослідження здійснювалося шляхом інтерв’ювання
священнослужителів кожної конфесії та анкетування парафіян.
Представники традиційних християнських конфесій міста беруть
активну участь у суспільному житті, але це не призводить до конфлікту
інтересів або прояву нетолерантного ставлення між ними. Вартий уваги
факт, що служителі й адепти християнських церков регулярно беруть участь
у заходах, які влаштовує місцева юдейська громада через благодійний фонд
“Хесед Бешт”, а самі юдеї не мають жодних заперечень, коли християни
стають працівниками або клієнтами соціального обслуговування цього
фонду.
Під час підготовки цієї працы в Україні відбулися драматичні суспільні
події, які переросли у воєнне протистояння з Росією і аннексією Криму.
Важливим показником релігійної злагоди у м. Хмельницькому є те, що
священнослужителі усіх християнських конфесій, включно з УПЦ МП,
брали участь у суспільних акціях проти агресії та у релігійних обрядах
благословення військовослужбовців на захист суверенітету України.
При усій взаємоповазі парафіяни в цілому тримаються традиційних для
своїх родин віросповідань за етнічною ознакою (мешканці українського та
російського походження – православного, польського – римо-католицького),
основу греко-католицької парафії становлять мешканці, що походять із
Західної України. Лише 10% опитаних віруючих погоджуються з
твердженням, що тільки їх релігія має право на існування, 35% парафіян
вказуює, що право на існування має кожна релігія,яка проголошує ідеали
добра, а 25% згідні з існуванням усіх релігій. При тому, не зважаючи на
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досить активну участь парафіян у суспільному житті, значна частина (40%)
респондентів не схвалюють ідею надання якій-небудь із церков статусу
державної, а ще 45% не мають певної думки з цього питання. Пояснити це
можна тим, що у закріпленні за однією з конфесій домінуючого статусу
віруючі різних конфесій вбачають повернення до релігійної нерівності і
нетолерантності, які призводили до глибоких конфліктів в минулому [1].
Несподіваний результат дослідження мусульманської громади міста
Хмельницького. Усупереч попередній домовленості, імам-хатиб Абдуль
Карім Мухамедов відмовив у проведенні анкетування членів громади,
мотивуючи це тим, що “запитання анкети неприйнятні для мусульманина, і
серед них є такі, про які мусульманин не повинен навіть замислюватися”
[1]. Тому довелося відмовитись від анкетування і обмежитися співбесідою з
імамом.
У подальшій співбесіді імам розкритикував українське
суспільство та його спосіб життя, а натомість вдався до пропаганди переваг
ісламського побуту та морального самовдоскналення, перебільшуючи
здобутки мусульман в усіх сферах життя й замовчуючи очевидні проблеми
ісламського світу .
З викладеного вище можна зробити висновок, що міжконфесійні
взаємини у багатонаціональному місті Хмельницькому нині, в умовах
релігійної свободи, будуються достатньо толерантно. Винятком є
мусульманська громада, у діяльності якої вбачаються ознаки внутрішнього
тоталітаризму та суспільної нетерпимості.
Отже, мешканці інших
віросповідань відповідають мусульманській громаді взаємним негативним
ставленням.
Список літератури:
1. Западенко О. Звіт з релігієзнавчо-дослідницької практики
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Іван Івасюк
Науковий керівник – доц. Щербань М.В.
Теодицея в iсторiї фiлософської та богословської
думки
"Той факт, що "світ Божий" – у своїй глибині божественний
світ – є водночас таким світом, в якому панує всякого роду
зло, – є найбільшою і найнезбагненнішою загадкою з усіх
існуючих", – зауважує російський релігійний філософ С.Франк
[3, с.54]. Проблема теодицеї знайома кожному, перш за все, як
питання про причини і зміст страждань.
Як зазначає глосарій, теодицея (з лат. theodicea) – релігійнофілософське вчення, що узгоджує існування Бога, як Творця і
Правителя, світу з існуванням темних сторін буття та узгоджує
наявність зла й несправедливості з ідеєю мудрості, благості та
всемогутності Бога. На рівні особистого досвіду ця проблема,
напевно, не має повного роз’яснення в історії людства. Тому
доцільно говорити про теодицею в більш вузькому –
теоретичному аспекті, хоча останній виступає спробою
раціонального виразу духовно-релігійних пошуків. У більш
вузькому і точному значенні теодицея – це доктрина, яка
намагається раціональним чином узгодити концепцію
абсолютно всемогутнього, всезнаючого Бога й очевидність зла,
точніше виправдати Бога за зло і страждання, що панують у
світі.
В iсторiї фiлософської та богословської думки теодицея
виступає одним iз найскладнiших питань. Її суть і зміст
досліджували чимало фiлософiв та богословiв. Iсторичнi форми
теодицеї прямо залежали вiд уявлень людини про сутнiсть Бога
та Його дiї у свiтi. Теодицея, як така, набула свого змісту за
часiв бурхливого розвитку християнської теологiї та фiлософiї.
Богословська думка i фiлософiя вiдповiдають на це питання
(проблему теодицеї), виходячи кожна зі специфiки свого
дискусу.
У книзi Iова ми знаходимо гостре вiдображення проблеми
теодицеї. Тут Бог вiдкидає рiзноманiтнi iдеї теодицеї друзiв Iова.
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Iов примирюється з Богом, зустрiвши Його лицем до лиця, в
чому мiститься натяк на неспроможнiсть традицiйних тлумачень
походження зла. Ця загадка не зводиться до вiдомих людинi
понять та уявлень. Проблема теодицеї розв’язується повною
довiрою до Бога (приклад Iова), а невільними теоретичними
побудовами. Навiть Новий Завiт не дає нам метафiзичного
уявлення про зло, а вчить лише як жити у свiтi, де панує зло, i як
вести з ним боротьбу.
Із висловів апостола Iоанна, зло почалося не з людини, а з
диявола (1 Iн. 3:8). Як наслiдок, зло укорiнене в духовному свiтi
i має духовнi причини. Уперше про це йдеться в апокрифiчнiй
Книзi Еноха, де причиною падiння стало порушення волi Творця
духовними iстотами – ангелами, якi дiяли в супереч Його волi.
У XIX ст. одна зi спроб тлумачення цього погляду належить
Ф.Шеллiнгу, iдеї якого в подальшому розвинув М.Бердяєв. Так,
росiйський фiлософ писав: "Проблема теодицеї розв’язується
лише свободою. Загадка зла є загадкою свободи" [2, с.24].
Отже, без розумiння свободи не може бути зрозумiлим
iррацiональний факт iснування зла у "Божому свiтi". Цю думку
подiляють як бiльшiсть християнських богословів, так і
філософів, котрі не примкнули до ідеї дуалізму. Адекватна
відповідь теодицеї полягає у тому, що Бог не створив нiчого
злого: i ангели, i люди, і матерiальний свiт - усе це за природою
добре i прекрасне. Проте розумним особистiсним iстотам
(ангелам i людям) надана свобода волi, i вони спроможнi
спрямувати свою свободу проти Бога i так породжують зло.
Список літератури:
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Марина Калинчук
Науковий керівник – проф. Марчук М. Г.
Можливості застосування синергетичної
методології в гуманітарному пізнанні
Інтенсивний розвиток наукового пізнання наприкінці XIX
та на початку XX століття виявив ряд методологічних проблем.
Одна з них - дедалі явне протиставлення природничонаукового
та гуманітарного знання. Позитивістські спроби уніфікувати всі
науки за зразком природознавства виявилися нездійсненними.
Однак гуманітарні науки тривалий час розвивалися неявно, на
периферії загальнонаукового поступу, зазнаючи з боку
математики та природознавства певного тиску. Лише згодом, у
другій половині ХІХ ст. вони поступово досягають власного
самовизначення [1, с. 25].
Становлення гуманітарних наук не в останню чергу
пов’язане з кризою класичних уявлень, які стосувались
ідентифікації ідеалів і норм науковості. Природничі науки, які
століттями визначали стандарти науковості, змушені були
звернути увагу на конструктивну роль суб’єкта в процесі
пізнавальної діяльності. Відмова від моделі дихотомічного
протиставлення об’єкта і суб’єкта пізнання, усвідомлення
залежності знання від методів і способів, які використовує
суб’єкт, започатковують фундаментальні зрушення в
загальнонауковій методології. У зв’язку зі змінами
методологічного
характеру
формується
некласична
філософська парадигма.
Однією
з
особливостей
гуманітарних
наук
є
«людиновимірність» знання. На сучасному, постнекласичному
етапі розвитку науки самі природничі науки дедалі більше
гуманітаризуються. З іншого боку, в гуманітарних науках
виявляються риси, характерні для новітнього природознавства.
За таких умов, у межах постнекласичної парадигми
налагоджується новий діалог з природою. Як зазначає
В. Буданов, “виникає багаторазове прочитання-тлумачення
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тексту природи, зміна в оновлених дослідженнях уявлень про
неї, виникнення еволюції поглядів на природу. Так
постнекласика створює історичний час пізнання, стає також
гуманітарною наукою” [2, с. 154]. Саме в такому контексті
формується методологія, здатна описувати як природні, так і
людиновимірні явища.
Виникнення й утвердження синергетики відбувалося,
значною мірою, в царині природничих наук. Фундаментальними
джерелами синергетики є нерівноважна термодинаміка і теорія
динамічних систем. Однак, як зазначає Є.Князєва, синергетика,
“маючи спочатку природничо-наукову основу (нелінійний
аналіз, теорію детермінованого хаосу, теорію дисипативних
структур, фрактальну геометрію природи, моделювання
швидких
процесів
blow
up),
нині
дедалі
більше
гуманітаризується. Вона поступово стає людиновимірною
сферою знання. Виявляється плідність її застосування в
розумінні феномену людини і людської культури, в
розгадуванні таємниць людської свідомості та психіки” [3,
с. 243].
Незаперечним фактом швидкої інтеграції синергетики у
сферу гуманітарних наук є поява таких напрямів дослідження,
як соціосинергетика й еволюційна економіка, використання її в
психології
та
педагогіці,
лінгвістиці,
історії
та
мистецтвознавстві, у спробі реалізувати проект синергетичної
антропології [див.: 2, с. 145]. Синергетична термінологія
(біфуркація, атрактор, нелінійність, самоорганізація, фрактал та
ін.) стає вживаною та повсякденною в гуманітарній сфері.
Принципи синергетики реалізуються як у природничих, так і в
гуманітарних науках.
Список літератури:
1. Агацци Э. Человек как предмет философии / Э. Агацци
// Вопросы философии. – 1989. – №2. – С. 24-34.
2. Буданов В. Методология и принципы синергетики / В. Буданов
// Філософія освіти : Науковий часопис. – 2006. – № 1. – С. 143-172.
3. Князева Е. Н. Синергетический вызов культуре / Е. Н. Князева
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Андрій Калитюк
Науковий керівник – асист. Руснак І.Г.
Вплив Treponemapallidum
на світову історію та культуру
Одним з перших венеричних захворювань (згідно з
європейською гіпотезою походження) в класичній венерології є
сифіліс. Хворобу викликає бактерія, яка в медичній термінології
відома як Treponemapallidum.
Багато геніальних і знаменитих людей, серед яких письменники,
музиканти, художники, поети, актори і навіть політики або уже
народилися з сифілісом, або набули його під час життя.Ще в
античності філософи звертали увагу на взаємозв’язок між творчим
процесом та здоров’ям людини. Римський філософ Сенека
стверджував, що “не було ще жодного генія без божевілля”[1, с.60].
А дуже часто до божевілля призводять невідворотні зміни в мозку
людини, такі зміни характерні і для сифілісу.
Складно уявити собі маленьку, бліду бактерію, яка стала б
причиною вчинків геніальних людей, визначаючи при цьому хід
світової історії та культури. Багато великих геніїв випередили
століття, деякі таланти випереджають лише роки, – казав Оноре де
Бальзак. Цікаво, що навіть в 19 столітті, коли прогрес охопив всі
ланки науки, слово сифіліс було якщо і не під табу, то про нього
мало говорили, а ще меншеписали [див. 3, p.60]. Можливо, що саме
вплив цієї бактерії на мозок спонукав Флобера стати письменником,
а не адвокатом, допоміг Гі де Мопассану зробити стрімкий стрибок
в написанні оповідань, а Оскару Уайльду метафорично перенести
свою хворобу на сторінки “ДоріанаГрея”. Ван Гог наклав на себе
руки, однак останні місяці життя стали найбільш інтенсивнимив
його творчості[2].
Зважаючи на клінікухвороби та її поліморфність складно
говорити про безпосередній вплив на творчістьїї носія. Спираючись
на дослідження ДебориХайден [3], можна констатувати, що сама по
собі бактерія, що викликає сифіліс, не є причиною прояву генія
Бетховена, мистецтва Ван Гога чи жорстокості Гітлера. Однак,
сифіліс акцентував і викривляв, спотворював закладений в них
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природній дар, який міг перетворитись в бурхливий потік містичної
свідомості, як у випадку з Ф.Ніцше.
Як уже зазначалось, через очевидні причини, в біографіях
історичних осіб, які хворіли на сифіліс, дуже рідко згадується ця
хвороба, ще більш рідкісними є вказівки на те, яку роль вона зіграла
в їх діяльності. Так, наприклад, Генріх Гімлер подбав про те, щоб
факт захворювання прибрали з біографії Гітлера [див. 2].
Остання стадіясифілісу супроводжується не тільки сильним
головним болем, сліпотою і глухотою, паралічем та божевіллям,
припадкамигніву йпараної, але, і екстазом, ейфорією, а також
нестримним припливом творчих сил. Цим можна пояснити думку,
що у геніїв сифіліс відігравав роль своєрідної призми, яка
збільшувала і направляла в правильне русло їх власний дар.Серед
відомих людей, які хворіли цією хворобою були: Людвіг Ван
Бетховен, Шарль Бодлер,Йоганн Гете, Вінсент Ван Гог, Адольф
Гітлер, Поль Гоген,Джеймс Джойс, Леонардо да Вінчі, Авраам
Лінкольн,Христофор Колумб, Гі де Мопассан, Беніто Муссоліні,
Фрідріх Ніцще,Едгар Аллан По,Оскар Уайльд, Вільям Шекспір,
Артур Шопенгауер, Франц Шуберт. Хоч питання діагнозу деяких осіб
з цього списку залишається відкритим.
В наш часпитання про зв'язок сифілісу і творчості набуває все
більшої гостроти, особливо після виходу в світ книг американського
лікаря
ДебориХайден(«Pox:
Genius,
Madness,
AndTheMysteriesOfSyphilis»)
та
науковця
Стенфордського
університету – Роберта Сервіса («Lenin: A Biography»).Оскільки ця
тема торкається питань етики та моралі, поваги до вічних геніїв
людства, вона, відповідно, замовчується та піддається критиці, але
говорити і писати про це, безсумнівно, потрібно, оскільки такі теми є
шматочками мозаїки під назвою істина і живлять розум та уяву.
Список літератури:
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Політична еліта сучасної України

Сьогодні виділяють два основні підходи до визначення
поняття «політична еліта» та її ролі у суспільстві –
функціональний і цілісний. Перший пов’язаний з формальним
соціальним статусом представника еліти в суспільстві. Другий
визначає еліту на основі своєрідного духовного аристократизму,
культури, освіти, волі тощо. Іншими словами, поділ еліти
України на регіональну та національну можливий, передусім, за
компетенцією, функціональними її особливостями, діапазоном
конкретних питань, які їй доводиться вирішувати.
За усіма ознаками у сучасній Україні домінуючою за
ціннісними орієнтаціями, реальними діями є тоталітарна та
ліберальна еліта. До першої відносимо колишніх функціонерів,
до другої – еліту безпосередньо пов’язану з соціальноринковою, підприємницькою діяльністю, бізнесом.
Правляча політична еліта теж не є однорідною, в ній завжди
діють декілька функціональних угруповань: «групи вето», «еліти в
політиці», «зв’язана група». «Групи вето» дослідники розглядають
по-різному. Наприклад, Ш.Ліндблом вважав, що такі групи чинять
вирішальний вплив на процес ухвалення рішень за рахунок свого
контролю за капіталом [2, с. 147], а С.Файнер оцінював як
вирішальний чинник орієнтацію на підтримку профспілок [2, с.
148]. Але зауважимо, що всі сходяться в одному: «групи вето»
здіснюють домінуючий вплив на процес ухвалення рішень,
з’являючись тоді, коли реальна влада стає доступною не всім.
«Еліти в політиці» – це різновид невибраної еліти, що складається з
найбільш відомих представників інтелігенції, які за рахунок свого
авторитету допомагають зміцненню позицій як правлячих, так і
самодіяльних еліт. «Зв’язана група» в елітарних угрупованнях є
неформальним об’єднанням політиків, які чинять разом з «групами
вето» домінуючий вплив на ухвалення рішень. О.Соловйов вважає
цю групу найбільш таємничим елітарним угрупуванням, оскільки
це анонімне співтовариство, яке може включати і чиновників, і
навіть тих, хто взагалі не володіє формальним статусом у системі
влади. Але ядро даної групи складають ті, хто має вищі владні
повноваження в державі [3, с. 37-39].
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Аналізуючи феномен сучасного політичного лідерства в
Україні, зауважимо, що багатьох з них (якщо не усіх) абсолютно
неможливо визначити, є вони лідерами загальнонаціональними чи
регіональними; інтереси яких соціальних груп захищають; яке їх
ставлення до існуючого суспільного устрою – функціональне,
дисфункціональне чи стабілізуюче. Іншими словами, нині в
Україні не бракує так званих «розмитих лідерів», які діють
адекватно суспільно-політичним змінам і конкретним колізіям.
Таких лідерів скоріше забагато. А тому поява дедалі більшої
кількості лідерів елементарного популістського типу загрозлива
для України. І це тоді, коли суспільство сьогодні гостро потребує
сильних лідерів, гідних сповна взяти на себе відповідальність за
долю усієї нації, а не лише за долю своїх виборців.
Отже, політична еліта є важливою складовою політичної та
соціальної динаміки, що характеризує загальний рівень
суспільного і політичного розвитку. Виділяють два типи
політичних лідерів в Україні: «поступливий» та «інверсійний».
Також у правлячій політичній еліті діють кілька
функціональних угруповань: «групи вето», «еліти в політиці» та
«зв’язана група». Важливо пам’ятати, що політична культура –
це глибоке усвідомлення елітою свого не тільки класового, але
національного інтересу й активна творча діяльність з його
реалізації в процесі служіння своїй державі та здобутті
політичної влади.
Список літератури:
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Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. Т. 2. – К.: ТОВ УВПК
"ЕксОб", 2006. – С. 501-511.
2. Наумкіна С. Дихотомія «еліта–маси» як основний
методологічний принцип соціально-політичного аналізу суспільства /
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Дарина Ключева
Науковий керівник – доц. Рошкулець Р.Г.
Ерос у філософії Платона
Упродовж історії людство виробило деякі універсальні ,
загальнолюдські цінності, що мають надзвичайно велике
значення, мабуть, для кожного покоління людей. Перш за все,
такими основоположними цінностями є: істина, добро, краса,
свобода, справедливість, але хоча вони є головними, історично в
суспільстві виникають різні їх тлумачення і, так чи інакше, а
певні цінності займають більш важливу роль, ніж інші,
виходячи із світоглядних настанов носіїв цих цінностей.
Однією із таких основоположних цінностей є потреба
людини у коханні.
Античні мислителі й письменники створили систему
ідей і образів, які на багато століть уперед визначили розвиток
європейських уявлень про кохання, що втілювалися в мистецтві,
літературі, системі моральних та естетичних понять. Тому
античні теорії любові викликають зацікавлення не тільки для
вивчення самої античної культури , а ще більшедля розуміння
європейської культури на різних етапах її історичного розвитку.
Одним із найвідоміших мислителів, котрі розглядали любов
крізь призму філософії, є Платон.
Історично одним із ранніх способів осмислення любові
була міфологія. В античній міфології існували спеціальні боги,
які відповідали за сферу любові і все, що з нею було пов'язано:
шлюби, народження дітей тощо. Цим богам поклонялися,
будували їм храми, просили у них допомоги і сили.
Антропоморфний характер грецької міфології дозволяв
представити цих богів у пластичних і досконалих образах.
Звичайно ж, головну роль у любовній сфері, у сфері
почуттів грала Афродіта, богиня любові і краси. На ранніх
етапах розвитку античної міфології Афродіта символізувала
первинну продуктивну силу природи. Не випадково її ім'я
асоціювалося з силами родючості, природного достатку, вічного
оновлення життя.
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Хоч специфічна сфера, на яку поширюється влада
Афродіти, – це любовні стосунки, шлюби та народження дітей,
стосунки між чоловіком та жінкою, однак силі любові, яку
утілює і уособлює, дарує Афродіта, підкоряються не лише люди,
але і боги. Платон стверджує, що любов, яку дарує Афродіта –
любов пересічних людей. Низьким і вульгарним є таке кохання,
а той, хто кохає, не повинен зосереджувати свою увагу та тілі
більше, ніж на душі, оскільки варто лише відцвісти тілу – як
той, хто кохав, тікає, забуваючи про дані ним самим обіцянки.
Інше божество, пов'язане зі сферою любові, це Ерот(чи
Ерос, у римлян – Амур або Купідон). Це давнє божество, тому
що в ньому відбилися перші, найбільш ранні уявлення про
влаштування природи і космосу. І тип любові, яку дарує Ерос,
суттєво відрізняється від тих переживань, котрі дарує богиня
Афродіта.
Існує два Ероти: Ерот вульгарний, , котрий дає любов
нікчемну, кохання до того, щоб лише досягти своєї мети, любов до
слабшого, і такі люди здатні на все, що завгодно: і на погане, і на
хороше у рівній мірі. Ерот же небесний, по-перше, має стосунок
лише до чоловічого начала, а відтак людина надає перевагу тому,
хто сильніший від природи і наділений найбільшим розумом. Це
Ерот – єдність, зв'язок любові та пізнання.
Згідно із Платоном, любов – це певний процес руху,
коли людина піднімається із однієї сходинки пізнання на іншу,
але платонівський Ерот – це ерос пізнання. Крім того, досить
тісно пов’язане питання любові та краси, оскільки саме любов є
пізнання найвищої форми краси, а відтак філософія любові
поступово переходить до бажання прекрасного, до його
естетичного переживання та усвідомлення.
Це той Ерот, котрий і людей, і інших богів веде до блага,
до розважливості та справедливості, і саме цей Ерот володіє
могутністю справді величною і приносить людям різноманітні
блаженства.
І хоча любові, як цінності, немає в переліку тих основних
цінностей, які зазвичай розглядає у своїх працях Платон, таких як:
покірність, справедливість, мудрість і мужність, проблема любові
займає важливе місце серед них.
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Науковий керівник – асист. Радзиняк Т.І.
Концепція страждання в сакральній моделі буддизму
Присутність страждань у людському житті осмислювалася
століттями. У багатьох сучасних дослідженнях переважає думка, що
страждання - це екзистенційне переживання, що призводить у певний
момент (через катарсис) до переродження особистості. У зв’язку з цим
у сучасній суспільній свідомості посилюється інтерес не лише до самої
проблеми страждання, але й до тих концепцій, які розкривають
значення страждань у житті людини та пропонують можливі шляхи їх
подолання.
У релігійно-філософському вченні буддизму страждання незмінно
супроводжує всі прояви буття, тобто є його фундаментальною
характеристикою. Земне життя не просвітленої людини − це лише
страждання і нічого окрім страждань. «Народження – страждання;
погіршення здоров'я – страждання; хвороба – страждання; смерть –
страждання; розлука з тими кого любимо – страждання. Загалом,
п'ятичленна залежність (через тіло, відчуття, сприйняття, волю та
розум) від існування – страждання» [3]. Отже, вся сутність короткого
людського життя, згідно з буддизмом, занурена в морок і безодню
страждання, від монарха до жебрака, від повзучого гада до сяючого
божества – все страждає, а попереду на кожного чекає неминучий
кінець, тобто смерть. Усе, що існує − примарне, нетривке, сповнене
страждань, усе руйнується і зникає невідомо куди [ 2, 365].
Разом з тим, страждання тут розуміється як деяка данність цього
світу пов’язана не з безособовим Богом, а з Богом-людиною (Буддою),
який знаходиться на одних і тих самих позиціях з простим людом,
показуючи, що через страждання з правом вибору призначено пройти
кожному.
У буддійській традиції саме на людині лежить відповідальність за її
страждання, причому не тільки за хибні кроки в цьому житті, а й за
провини у минулих народженнях, адже за законом карми, минуле і
теперішнє поєднані. Карма являє собою елемент, що демонструє своє
існування, поєднуючи життя двох людей – померлої людини та
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новонародженої, розділених фактом смерті. Втім, народжується не та ж
сама людина, що померла, а інша, оскільки постійної душі (джива),
згідно з буддизмом, яка б переселилась у нове тіло, не існує.
Страждання світу постійні тільки завдяки кармі: карма, яку кожен
заслужив, має бути і буде вистраждана кожною людиною. Однак
страждання, що супроводжують усе в земному світі, є не тільки
неминучим, а й необхідним елементом людського існування, адже саме
безмежність страждань, що випали на долю людини, породжують
відчайдушне бажання вибратися, врятуватися з жахливого лабіринту
перевтілень (сансари).
Окрім того, з усіх форм буття, тільки людині надається унікальна,
виняткова можливість усвідомити весь трагізм людського існування,
усвідомити «чотири благородні істини». Страждання припиняється
шляхом повної відмови від волі до життя, тобто проходження так
званого «благородного восьмиступеневого шляху» [1, 150-151].
Пройшовши цей шлях людина входить у неусвідомлювано спокійний
стан, стан архатства (святості, пасивно спостерігаючи за тим, що
відбувається в світі), який, однак, ще не гарантує спасіння в цьому
житті. Будда лише допускав можливість вільних дій кожного індивід
для досягнення стану архата – звільненого і повного переборювання
Закону карми.
Отже, кожен може стати Буддою і врешті-решт стане ним,
стверджує буддійське вчення. Однак шлях удосконалення індивіда і
звільнення завдяки власним зусиллям досить суворий і недоступний
більшості людей. Спасіння в буддизмі означає життя, узгоджене із
законом Дхамми (Дхарми), основа якого – милосердя, сила духу,
моральність, поблажливість, розмірковуваність і як вінець усього –
спокій і благість.
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Поняття маргінальності в американській соціології
Усебічне
вивчення
маргінальності
як
складного
соціокультурного і соціально-психологісного феномену має
досить давню історію. Зокрема, явище маргінальності активно
досліджували в американській соціологічній традиції (Р.Парк,
Е.Стоунквіст, М.Голдберг, Ч. Хьюз).
Уперше у соціологічній обіг поняття "маргінальність" увів
американський дослідник Роберт Парк у 1928 році, вивчаючи
проблеми мігрантів. Учений характеризував маргінальність не
лише як "стан на межі", а й як належність одночасно до двох
груп чи культур [1, c.22]. Головне, що визначає природу
маргінальної людини, на його думку, – почуття моральної
роздвоєності, конфлікту, коли старі звички відкинуті, а нові ще
не сформовані. Також Парк звернув увагу на психологічні
ознаки маргінала: серйозні сумніви в своїй особистій цінності,
постійний страх бути приниженим та уникнення будь-яких
ризикованих дій. Маргінальна особистість, за Парком, втілює в
собі новий тип культурних взаємин, що складаються на новому
рівні цивілізації в результаті глобальних етносоціальних
процесів.
Е.Стоунквіст, який був послідовником Р.Парка, у праці
"Маргінальна людина" (1937 р.) здійснив аналіз маргінала з
соціально-психологічних позицій. Перш за все, автор значну
увагу приділив ситуації відносної культурної стабільності, де
немає місця маргінальним явищам. Маргінальній особистості, –
пише він, – призначено долею жити у двох суспільствах, у двох
не просто різних, а антагоністичних культурах. Він розглядав
маргінальну людину як ключову особистість у контактах
культур. Як зразки вивчення Стоунквіст досліджував расові
гібриди (мулатів США); культурні гібриди (європеїзованих
африканців). Також він звернув увагу на загальні риси
маргінальної людини: підвищена чутливість до зовнішніх
подразників і двоїста, нестійка ідентифікація. Усе це веде до
різних форм душевних розладів і девіантної поведінки [2, c.162].
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Інший американський дослідник – М.Голдберг, вважав, що
Р.Парк і Е.Стоунквіст дають занадто широке визначення
маргінальної особистості. Саме тому і запропонував свою
дефініцію поняття. Він зазначав, що в ряді випадків особистість
можна не вважати маргінальною, незважаючи на те, що вона
належить одночасно до двох культур. Також звузивши поняття
"маргінальної особистості", Голдберг запропонував поняття
"маргінальна територія" і "маргінальна культура". Згідно з
концепцією Голдберга, людина, народжена на маргінальній
території і вихована в маргінальній культурі, сама вже не є
маргіналом, оскільки не виявляє головних ознак маргінальної
особистості. Даний напрямок продовжив Ч.Хьюз, який
розширив концепцію маргінальності. Дослідник відніс сюди
фактично будь-яку ситуацію, в якій особистість можна хоча б
частково (але не повністю) ідентифікувати з двома статусами
або референтними групами.
У рамках соціальної психології механізм маргінальності
досить докладно досліджував Т.Шибутані. Він розглядав даний
феномен у контексті соціалізації особистості в суспільстві, що
змінюється. Також дослідник відзначав, що описаний Парком і
Стоунквістом комплекс психологічних рис маргінала можна
застосувати до обмеженого числа людей. Насправді ж, на думку
Шибутані, конкретного зв′язку між маргінальним статусом і
особистісними розладами не існує [1, c.23-24].
Отже, короткий огляд початкового етапу вивчення проблеми
маргінальності в американській соціологічній думці демонструє
динаміку у вивченні даного феномена. Загалом така динаміка
супроводжувалася формуванням нових поглядів і підходів до
дослідження маргінальності. Загалом же, американська
соціологічна традиція досліджує культурну маргінальність, тоді
як, коли європейська соціологія розглядає проблему структурної
маргінальності.
Список літератури:
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Ігор Ковалик
Науковий керівник – доц. Шкрібляк М. В.
Іконостас: структура та літургічне призначення
Шанування ікон (образів) має давню і гідну подиву історію.
Поява ікон, або ж, якщо бути точнішим, їх прототипу відома
нам ще з часів Старозавітного богослужіння.
У Новозавітній Церкві історія вшанування ікон розпочалася
тут же із її інституційним оформленням. Ранні християни у
своїх катакомбних церквах мали і шанували символічні
зображення на біблійну тематику. З самого початку становлення
Церкви Христової в ній шанували зображення хреста, а також
зображення Бога Сина, Пресвятої Богородиці і мучеників. Однак
серед церковного проводу, а надто ж ранніх Отців Церкви, не
було однозначного ставлення до шанування ікон: одні вважали
їх своєрідною формою ідолопоклонства, а інші, навпаки,
обстоювали їх. Так тривало до середини VІІІ ст.
З приходом до влади у Візантії імператора Лева ІІІ Ісавра
(717 – 741 рр.) іконоборчий рух вступив в нову, контрольовану
державою фазу. Боротьба з шанувальниками образів ще більше
посилилася за правління
його наступника імператора
Константина V (741 – 775 рр.). Останній розпорядився скликати
в Константинополі собор 754 р., на якому під тиском державної
влади іконошанування оголосили
поза законом, а сам
іконоборчий рух лише посилився. Так тривало до тих пір, поки
управління державою не перейшло до рук Хозарина
малолітнього сина імператора Лева IV (775 – 780 рр.)
Константина VІ (780 – 797 рр.) та його матері Ірини (780 –
802 рр.). За їхнього правління відбувся VII Вселенський собор,
на якому 787 р. було засуджено єресь іконоборства. Проте
остаточне утвердження «Торжества Православ’я» припадає на
правління імператриці Теодори. За неї був скликаний ще один
собор (842 р.), який став завершальним етапом у протистоянні
між шанувальниками ікон та їх противниками. Православна
Церква в особливий спосіб вшановує ці події. Літургійний
спомин про них припадає на першу неділю Великого посту.
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Виходячи з того, що храм або, як кажуть у народі,
церква, є не звичайною спорудою, то цю його незвичайність
якраз і передає іконопис. Храм – це місце зустрічі
Невидимого з видимим. Це – земні, рукотворні Небеса, що
стають особливим вмістилищем Святого Духа, і місцем для
сонму святих. Особливе місце у храмі, безперечно, займає
іконостас. Тому й не дивно, що для християн візантійського,
коптського, ефіопського обряду він є обов’язковим
елементом храмового будівництва та оздоблення.
Іконостас – це вівтарна перегородка з розміщеними у
певному порядку на ній іконами. Функцією іконостасу є
відділяти в храмі святе місце – Святилище, де відбувається
Літургія, від місця згромадження вірних – нави. Традицію
розмежування простих вірних від священнослужителів
зустрічаємо у Старому Завіті, а саме в Єрусалимському храмі.
Святая Святих – місце, де зберігалась Скинія Завіту і де було
місце перебування Бога Ізраїлевого, відділялась суцільною
завісою від решти храму.
На перший погляд, іконостас – це така собі стіна з іконами,
що відокремлює основну частину храму, а також вірних від
вівтарної частини, де можуть перебувати лише священики,
духовенство. Водночас у вівтарній частині храму незримо
перебуває Бог у Пресвятій Євхаристії. Але це не означає, що у
вівтар не можуть заходити прості віряни. Можуть, але мають
пам’ятати, що лише прославлення Бога виправдовує
перебування людини у вівтарі.
Отже, іконостас – це та «стіна», яка не розділяє вірних, а
з’єднує їх з Небом, відкриваючи їм таємниці світу Горішнього,
Вічного. І служить іконостас передусім для того, щоб вірні,
стоячи перед ним і поклоняючись святим образам, могли
причащатися Небесного Царства.
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Iконоборчий рух у церковному житті Візантії
Аналіз іконоборчої єресі носить досить складний характер і є
важливою історико-догматичною проблемою, яку можна
розглянути у двох взаємопов’язаних між собою аспектах. Пoперше, це iсторiя iкoнoбoрчoгo руху, який oхoпив Вiзантiйську
державу та Церкву, починаючи з 726 р., i був подоланий до
11 березня 843 р., кoли вперше булo урoчистo вiдсвяткoванo
Тoржествo Правoслав’я [1, с. 215], пiсля чoгo iкoнoборствo у
лонi Правoславної церкви бiльше не вiдроджувалось. Однак,
незважаючи на строге засудження іконоборства, й до цього часу
iснує потреба в бiльш ґрунтовному визначеннi та характеристиці
його як єресi.
Другий аспект – це з’ясування ґенези iкoнобoрства. Йoгo
кoрінням треба визнати iконофобію, щo пoряд з
iконошануванням мала місце вже серед перших християн. Тoму
важливo пoказати первинність шанування святих зoбражень у
Церкві, дoвести iстoричну oбмеженість та кінцеву помилкoвість
негативнoгo ставлення дo святих iкoн. Це завдання актуальне i
нині, адже пафoс сучаснoгo iкoнoбoрства прoтестантів та iнших
сект ґрунтується на прагненні пoвернутися дo устрoю
першoхристиянських грoмад.
Бoгoпередана Iстина – незмiнна, прoте вoна i невичерпна.
Вiдтак, стан церкoвнoї свiдoмoстi у рiзнi часи є, дo певнoї мiри,
iстoричнo зумoвленим. Прoтягoм стoлiть Правoславна церква
пoвинна була сoбoрнo дoлати єретичнi вiдхилення, бoрoтися з
марнoвiрствoм i безблагoдатним релiгiйним рацioналiзмoм, але з
тoгo часу, кoли Правoславне вчення вiдкарбувалoся у дoгматах,
йoгo розвитoк вiдбувається шляхoм дoпoвнення i пoглибленoгo
усвiдомлення святooтцiвськoї спадщини, а тому шанування
святих iкoн станoвить oдну з найсуттєвіших ланoк Святoгo
Передання Церкви [3, c. 62].
Iкoнoбoрцi у Вiзантiї гoвoрили: ,,Зoбражаючи Христа ви
бoгoхульствуєте вдвiчi. Пo-перше, ви намагаєтеся зoбразити
Бoжествo, що в принципi немoжливо. Пo-друге, якщo ви
намагаєтеся зoбразити не Бoжествo, а тільки людину, – тo ви
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рoзсiкаєте Христа, а це мoнoфiзитствo, i плoть йoгo плoть
людська – вихoдить, щo ви iдoлoпoклoнствуєте. Ви грiшите, абo
так грiшите, абo сяк грiшите” [4, с. 116]. На таке трактування
oртoдoксальнi християни, а серед них першим oртoдoксальний
мoнах Феoдoр Студит вiдпoвiдали: ,,Ми зoбражаємo на iкoнi нi
природу бoжественну, а нi прирoду людини, бo це справді
iдoлoпoклoнствo, але ми зoбражаємo oсoбистiсть, зoкрема
Спасителя” [там само, с. 118-119]. Iкoнобoрцi вважали iстинним
oбразoм Христа Євхаристiю, Христoс спецiальнo oбрав oбразoм
свoгo втiлення хлiб, тому щo хлiб не схoжий на людину, i тoму
не мoже викликати iдoлопоклoнствo. Але для ортoдoксальних
християн Причастя не є iкoна, не є образoм Христа, тiльки вже
тому, що ми причащаємося не oбразом Христа, а самим
Христом.
Отож iконоборство становить собою христологiчну єресь,
спрямовану проти догмату Боговтiлення. За висновками отцiв
VII-го Вселенського собору, iконоборство є сумою багатьох
попереднiх єресей, оскiльки з цього видно, що питання,
поставлене в ходi iконоборчої суперечки, – дуже складне, i, за
словами професора В.Болотова, має суперечливий характер
[2, c. 516], а тому нерозумiння iконоборцями сенсу i мети
втiлення Бога мiстило у собi суттєву загрозу розцерковлення
всiх сторiн життя Православної Церкви.
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Ганна Кучерук
Науковий керівник – проф. Марчук М. Г.
Наратив у контексті посмодерністської
методології культорологічного знання
Сучасна доба характеризується радикальною трансформацією
наукової
методології,
зумовленою
передусім
об’єктивними причинами. Усвідомлення неефективності
сцієнтистської моделі призвело до пошуків альтернативної
парадигми, оновлення методології гуманітарного знання,
зумовленого загальною динамікою розвитку науки на початку
ХХІ століття. Поступово формується нова інтелектуальна
ситуація, що характеризується розмиванням меж між
фундаментальним і прикладним знанням, широким синтезом
соціо-гуманітарних і природничо-наукових підходів.
Новий напрям розвитку гуманітарних наук, зокрема, наук
про культуру, заданий «постмодерністським викликом» і
«лінгвістичним поворотом». М.Бахтін свого часу зазначав, що
основне завдання гуманітарного дослідження полягає в
розумінні мови й тексту як об’єктивацій культури.
У гуманітарних науках розуміння приходить через текст, у
якому можна виявити й те, що автор мав на увазі, враховуючи
підтекст – умови, ціннісні пріоритети, світоглядні орієнтири,
наміри, цілі, можливості тощо. Тут відбувається зіткнення двох
суб’єктів, адже думка, виражена в тексті, та її розуміння,
тлумачення не збігаються. Саме тому первинними у
дисциплінах гуманітарної сфери науки є мова і текст, а
основним методом – реконструкція смислу і герменевтичне
дослідження [див.: 1, с. 8].
Важливим аспектом сучасних культурологічних досліджень
стало розуміння єдності наукового знання, активного діалогу з
філософією, лінгвістикою, соціологією, герменевтикою. Однією
з найбільш продуктивних для такого роду досліджень стала
наративна парадигма. В античному розумінні поняття narration
використовується як технічний термін, який позначав частину
промови оратора, що слідувала за проголошеною тезою.
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Буквальне тлумачення слова наратив (англ. та фр. narrative) у
сучасній мові – розповідь, оповідь, оповідання.
Формування
наративної
парадигми
пов’язане
з
герменевтикою (праці Ф. Шляєрмахера, В. Дільтея, Г. Ґадамера,
П. Рікера), де вона постає механізмом упорядкування людського
досвіду, способом розуміння та пояснення дійсності, коли
випадкові факти і явища вибудовуються в несуперечливу
послідовність, закінчену історію, що розгортається від початку до
кінця, відповідаючи на питання «що сталось?», «як це було?».
Поняття наративу можна визначити як історично та
культурно зумовлену інтерпретацію певного аспекту світу з
певної визначеної позиції, що ґрунтується на переконанні
суб’єкта в тому, що будь-яку ситуацію людського буття можна
інтерпретувати
різними
способами.
Це
є
наслідком
«онтологічного сумніву» в існуванні об’єктивних, не залежних
від оповідача історій. Суб’єкт намагається свідомо й
цілеспрямовано структурувати події так, аби в оповіді був
присутній смисл, який розкривається через мету й конкретний
результат.
Наратив діалогічний, він завжди передбачає наявність
Іншого не як пасивного реципієнта, а його співавтора. Замість
того, щоб бути онтологічною сутністю чи способом
репрезентації, наратив діє як особливо гнучка модель.
Будь-яка модель у найзагальнішому значенні постає
аналогією. Вона пов'язує невідоме з відомим, використовується
для пояснення (чи інтерпретації) ряду явищ за допомогою
відсилання до правил (або схем, структур, сценаріїв, порівнянь,
метафор, алегорій і т.д.), які містять у собі узагальнене знання.
Жанри і форми наративного знання значною мірою залежать від
того культурного контексту, в якому вони використовуються.
Саме культурний канон робить ту чи ту специфічну аналогію
успішною. Водночас наративи діють як надзвичайно мінливі
форми посередництва між особистісними й узагальненими
канонами культури.
Список літератури:
1. Бахтин М. М. К философским основам гуманитарных наук
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Оксана Кушнір
Науковий керівник – доц. Медіна Т.В.
Становлення соціології сім’ї як галузі
соціологічного знання
Соціологія сім’ї – галузь соціології, яка вивчає формування,
розвиток і функціонування сім’ї, шлюбно-сімейних відносин у
конкретних культурних та соціально-економічних умовах. Усі
проблеми сучасного суспільства в тій чи іншій мірі стосуються
сім’ї і позначаються на ній. Вивчення етапів становлення
соціології сім’ї дасть можливість визначити основні напрями
досліджень в цій галузі на різних етапах розвитку соціології.
У сучасній соціології найбільш поширеною є класифікація
етапів
становлення
соціології
сім’ї,
запропонована
американським соціологом Г. Кристенсеном. У ній виділено
чотири етапи:
1. Переддослідницький (від античності до сер. ХІХ ст.);
2. Соціального дарвінізму (від сер. ХІХ ст. до поч. ХХ ст.);
3. Спонтанної науки (перша половина ХХ ст.);
4. Планомірної побудови теорій (з сер. ХХ ст. до цього
часу).
До середини ХІХ ст. панував погляд на сім’ю як висхідну
мікромодель суспільства, його мініатюрний зразок, саме
суспільство розглядали як розширену сім’ю, а соціальні
відносини виводилися із сімейних. Цей етап охоплює
виникнення перших соціально-сімейних відносин як форм
спільної діяльності у найдавніші часи і відображення цих
процесів у суспільній свідомості у вигляді міфів, теологічних
уявлень у поєднанні з геніальними здогадами і припущеннями.
На другому етапі вчені звернулися до конкретно-історичних і
соціологічних проблем. З середини ХІХ ст. інтерес до
походження людства сприяв розвитку історичного погляду на
сім’ю, який найбільш ґрунтовно розкритий у працях Л.
Моргана, І. Бахофена, Дж. Мак-Леннана, Ф. Енгельса, Ф. Ле Пле
[1, c. 37].
У
цей
період
інтелектуально-образотворчі
схеми
поступилися місцем конкретним фактам. Складався понятійний
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апарат соціології сім’ї, головне місце в ньому займали
антропологічні поняття, які зберегли своє значення до
сьогодення.
У першій половині ХХ ст. з’являється велика кількість праць
про роль сім’ї й одночасно відбувається накопичення
емпіричних даних щодо стадії, форми та типи шлюбних
відносин (вибір подружжя, розлучення і т.п. Зусилля соціологів
цього періоду були також зосереджені на соціальній інженерії та
наданні практичної допомоги у залагодженны сімейних
конфліктів.
Четвертий період характеризується планомірною побудовою
теорії та планомірною організацією емпіричних досліджень.
Протягом 1974-1975 рр. близько 50 учених з 25 університетів
США взяли участь у великому проекті – створенні єдиної
системи пояснювальних теоретичних моделей функціонування
сім'ї. Уперше в історії соціології сім'ї об’єдналися основні
центри, зайняті в даній галузі. Їх проект був присвячений
створенню єдиної системи пояснюючих теоретичних моделей
функціонування сім’ї. До цього часу соціологія сім’ї була
роздрібнена на безліч самостійних напрямів. Учасники проекту
виділили 24 сфери вивчення сім’ї: сімейна комунікація,
структура влади в сім’ї, молода сім’я, неповна сім’я та інші [1, с.
40].
Питання та проблеми соціології сім’ї, що вивчаються
зарубіжною
соціологією,
корелюють
з
українськими
дослідженнями, хоча існують певні особливості, зумовлені
специфікою культурних і соціально-економічних умов упевному
історичному контексті.
Початок становлення соціології сім’ї як галузі в Україні
припадає на 1980-ті, а з 1991 р. і донині відбувається процес її
інституалізації в незалежній Україні.
1.

Список літератури:
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Ірина Лазоревич
Науковий керівник – асист. Радзиняк Т.І.
«Божественна комедія» Данте як синтез середньовічної
заангажованості та гуманістичної спрямованості думки
Виникнення гуманістичного світогляду у XIV столітті
відбувалося паралельно з розвитком пізньої схоластичної філософії.
Будучи ядром нового світогляду, гуманізм виборював право бути
провідною філософською течією з чіткою орієнтацією на людину.
Центром розвитку гуманізму стала Флоренція, яку можна назвати
столицею італійського Ренесансу, де народився і творив великий
поет і мислитель Данте Аліг’єрі. З його творів черпали натхнення
багато гуманістів того часу. Історики, досліджуючи епоху
Ренесансу, вбачають у «Божественній комедії» Данте (яка вже
більше ніж 650 років дивує читачів) важливу пам’ятку італійського
гуманізму. Він був першим, хто найбільш яскраво і логічно у своїх
працях представив гуманістичні ідеї.
Данте одночасно захоплювався мудрістю середньовічної
філософії та критикував злиденність і спотвореність її коментарів.
Він був переконаний, що будь-який твір повинен бути втіленням
прекрасного ідеалу, що призводило б до розчулиння душі читача.
Так, його «Божественна комедія», з одного боку, є
енциклопедією християнського світогляду середньовіччя, з його
важливими геоцентричними ідеями в тому вигляді, в якому їх
подавали Августин Блаженний і Тома Аквінський. З іншого боку – в
багатьох місцях комедії відчувається початок краху середньовічної
заангажованої свідомості.
На думку автора, людина гріховна як і весь людський рід, і щоб
досягнути раю вона повинна пройти «чистилище». Данте
переконаний в абсолютному торжестві церкви. Він апелює до
гармонійного поєднання Божественного Природного у світі.
Людина належна до обох природ, а тому мета людського існування
– два види блаженства, одне з яких досягається в земному житті і
заключається в прояві «доброчесності»; інше ж полягає в осягненні
Божественного, що досягається посмертно. Перший шлях людина
осягає завдяки розуму, другий – завдяки Святому Духу. Вчення
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Данте про подвійне призначення людини демонструє розрив із
середньовічною філософією, оскільки допускає вище блаженство як
мету людського існування, не вимагаючи при цьому відмови від
земного блаженства (несуперечливість шляхів «філософських
настанов» та «духовних настанов»). Відкидаючи середньовічний
сліпий провіденціалізм, мислитель робить акцент на свободі вибору,
завдяки якому людина отримує можливість здійснити свій земний
подвиг, виконуючи при цьому своє земне призначення.
Тож головна ідея, яка робить «Комедію» Данте вихідним
документом гуманістичної епохи, – це зацікавленість людиною.
Причому, це зацікавлення глибоко соціальне, бо доля благородної
людини повинна ґрунтуватися на «прагненні до знання». Данте,
захоплюючись античною культурою, зрозумів, що потребою часу є
ніщо інше, як живий інтерес до людини і світу, в якому вона живе.
З огляду на це «Комедія» Данте – не богодуховний текст, а спроба
поєднання досвіду й одкровення.
Комедія побудована на прагненні людини досягнути абсолютної
гармонії, з вірою в те, що вона, практично, осягненна. Данте, чи не
один з перших, хто в західноєвропейській літературі предметом
поезії зробив саме відображення пристрастей, матеріалізованих в
образі грішників.
Уся «Комедія» Данте – втілення сміливої свободи думки. Уже
звільняючи від пекельних мук і відправляючи до Лімбо мудреців і
героїв античності, мусульман, язичників – Данте заявив, що людина
вище віросповідання. Змінивши акценти, він продемонстрував, що
важлива не стільки релігія, скільки мораль якої дотримується кожна
людина. Ця думка змушує визнати Данте першим гуманістом, хоч
ще з деяким баластом старих пережитків середньовіччя, які можна
вважати скоріше системою мовних стереотипів. За ними, пильно
приглядаючись можна помітити новий ідеал суверенно мислячої
особистості, що опиралася на розум і прагнула пізнати себе і світ.
Список літератури:
1.Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери; [пер. М.
Лозинського]. М.: «Правда», 1982.
2. Аверинцев С. «Ад» / С.Аверинцев // Мифологический словарь: [под
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Олександра Лебедьова
Науковий керівник – асист. Гутковська І.В.
Феномен фільмів жаху у масовій культурі
Кінематограф у порівнянні з тривалою історією становлення
музики, літератури та живопису – мистецтво доволі нове,
водночас, одне з найбільш масових. Кіно має потужний вплив на
світогляд та свідомість глядачів: воно може підносити та
пригнічувати, веселити та жахати. Зародившись ще наприкінці
ХІХ ст., кіномистецтво глибоко вкорінилось у повсякденне життя
суспільства, щоденно долучаючи нових прихильників до своєї
багатомільйонної спільноти.
Фільм жаху – різновид художнього кіно, метою якого є
викликати негативну емоційну реакцію глядачів, граючи на
первинних страхах аудиторії,воно часто зіштовхує глядача з
прихованими страхами і жахом невідомого.
Чому ж людей з-поміж усього розмаїття жанрів
приваблюють саме «жахи»? Раніше вчені вважали, що
причиною популярності фільмів жаху є бажання людини
пережити сильні відчуття; під час перегляду стрічки глядач
насправді не лякається, а лише переживає почуття приємного
збудження. На думку ж психологів університетів Берклі та
Флориди, люди, які люблять дивитися фільми жахів, щасливі
від того, що відчувають себе нещасними; їм просто подобається
лякатися, причому найбільш страшні моменти фільму
приносять їм найбільшу насолоду.
Ніхто не знає точної дати народження фільму жаху, але страх
супроводжував кінематограф буквально з моменту першого
кінопоказу братів Люм’єр, коли глядачі вибігали із залу,
злякавшись видовища поїзда, що прибуває [1, с.15]. Першим
фільмом жаху прийнято вважати картину Жоржа Мельєса «Замок
диявола» 1896 року [2]. Однак повноцінно жанр розвинувся і став
повнометражним у рамках німецького експресіонізму, фільми
якого помітно вплинули на аналогічний напрям кіновиробництва
в Голлівуді. Класикою жанру стали стрічки німецьких режисерів
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Роберта Віне «Кабінет доктора Калігарі» та Фрідріха Мурнау
«Носферату. Симфонія жаху».
На початку 30-х років зростає інтерес до хоррору.
Популярними стають екранізації «Дракули» та ряду фільмів про
Франкенштейна, виробництва компанії Universal Pictures;хоча ці
сюжетні лінії вичерпують себе, все ж інтерес глядачів не
зменшується, кінотеатри не пустують, а виробництво
залишається доволі масовим. 50-ті роки змінюють уявлення про
класичний фільм жаху. Саме тоді відбувається розподіл жанру на
три основні царини: фільми на демонологічну тематику, фільми
про прибульців та всілякі мутації і психологічні фільми жаху [2].
Фільми жахів завжди посідали значне місце в продукції
«масової культури». Зазначимо, що справжній їх бум припадає
на 60-ті роки, старий жанр набуває нового звучання. Соціальні
конфлікти післявоєнного часу, проникнення містичних і
окультних тенденцій в молодіжний рух, апокаліптичні видіння,
пов’язані з загрозою атомної війни, створюють попит на фільми
жахів. І «масова культура», яка завжди тонко уловлює зміни в
соціальній психології та масових настроях, орієнтує свою
індустрію на картини катастроф [3, с.149].
Отже, цікавість широких мас населення до даного жанру
кіномистецтва виникла майже одразу після його зародження.
Захоплення фільмами жахів - стале культурне явище,яке і своїм
корінням сягає ще стародавніх культур, в яких присутні
перекази про монстрів, людожерів і страшил, причому з
найдетальнішими кривавими подробицями. Як не дивно, але
деякі люди мають постійну примітивну потребу бути
наляканими, відчути викид у кров гормону страху (стресу) –
адреналіну. У сучасному світі способом задоволення цієї
потреби може слугувати кіно жанру хоррор.
Список літератури:
1. КоммД.Е. Формулы страха. Введение в историю и теорию
фильма ужасов. – СПб.: БХВ-Петербург – 2012. – 224с.
2. Скал Дж. Д. Книга ужаса. История хоррора в кино. – СПб.:
Амфора – 2009. – 352с.
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буржуазной «массовой культуры». −М.: Искусство, 1988. − 224 с.
50

Христина Легоняк
Науковий керівник – викл. Марусяк М.М.

Християнське розуміння Бога-любові у контексті
наявності зла у світі
Проблема наявності у світі зла, страждань, війн, злиднів,
викликає чимало суперечок про те, яким є насправді Бог, злим
чи добрим, яким є Його ставлення до світу. Кожна людина –
християнин чи мусульманин, теїст чи атеїст, містик чи нігіліст –
несе на собі тягар страждань і стикається зі злом. І тому вчителі
й отці Церкви, богослови і світські науковці намагалися знайти
вирішення цих питань. З’ясування вищевказаної проблеми: для
релігійної свідомості – це питання віри, для богослов'я – це
питання догми, для філософії – це питання логіки, а для
страждаючої людини – питання сенсу життя. Тому розгляд
питання співвідношення благості Божої та наявного у світі зла,
що отримало назву «теодицеї», безсумнівно, актуальне.
У питанні причини зла, яке проявляється у мотиваціях і діях
людини, деякі мислителі схильні вважати, що людина завжди
шукає тільки добра, а якщо чинить зло, то лише через незнання.
Ця думка, яка отримала назву «етичного інтелектуалізму»,
вперше з повною ясністю виражена ще Сократом, за вченням
якого, зло ніколи не є метою діяльності людини; тільки через
нашу обмеженість, невміння все передбачити, врахувати
заздалегідь наслідки нашої поведінки, ми, згідно з теорією,
здійснюємо вчинки, які заподіюють страждання іншим людям.
[3, c. 206]. Але, очевидно, пов'язувати зло у вчинках людини з її
незнанням можна лише частково.
Християнство причину зла вбачає у гріху. Біблійнохристиянське вчення різко відрізняється від інших релігійних і
філософських учень про гріх, які здебільшого ставляться до
нього вельми поблажливо, як до явища, зумовленого
недосконалістю людської природи. За біблійним ученням, гріх –
це не тільки моральний, але й релігійний злочин, що ображає
Божественну правду та Божественну любов. При такому
розумінні гріха він є причиною не тільки морального, а й будьякого іншого, в тому числі й фізичного зла. Святий Антоній
Великий навчає, вказуючи, що стало реальною причиною зла:
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«Бог не є винуватцем зла. Він подарував людині розум,
здатність розрізняти добро і зло, і самовладдя» [2, c. 89].
Християнство на основі Святого Письма стверджує, що до
появи зла світ, створений Богом, відображав повну гармонію
краси і блага. Той дух, який, порушивши закон Божественної
правди, відпав від Божої любові і став запеклим Його ворогом,
починає зазнавати страждань, які були неможливими за умови
виконання Божественної волі. Адже ця воля – благо для всіх,
про що свідчить псалмоспівець: «Закон Господній непорочний,
душу оживляє: свідчення Господні вірні, навчають простих»
(Пс. 18: 8). Гріх породжує зло, а зло породжує страждання.
Християнство наполягає на тому, що зло не має свого
самостійного буття чи сутності: у світі є злі люди, злі духи, але
немає зла як такого. Сама ж суть зла полягає у розриві зв’язку з
Богом. Власне через непослух і прояв свавілля Адама і Єви було
зроблено найбільше зло – гріх. Гріх виступає джерелом смерті,
руйнує безпосереднє спілкування людини з Богом, як Джерелом
вічного життя. Гріх і смерть стають єдиносущним явищем,
адже, як зазначає сучасний богослов свящ. Я. Кротов, «Будьякий переступ заповіді є вбивством. Коли ми крадемо, ми
вбиваємо довіру в людині. Коли ми брешемо, ми вбиваємо у
людині віру» [4].
Отже, християнство дає можливість побачити, що наявне у
світі зло не суперечить всеблагості Бога, позаяк воно зумовлене
діями тих істот, яких Творець наділив свободою, а Він, як
відомо, давши волю, не позбавляє її.
1.
2.
3.
4.
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Анастасія Мельничук
Науковий керівник – асист. Цинтила О.В.
Гендерно-географічні особливості невербальної
комунікації
Опановуючи світ, людина неминуче стикається з
представниками найрізноманітніших країн, із різними традиціями
та культурами. Теоретично порозумітися можна з кожним жителем
планети, якщо розмовляти з ним однією мовою. Та через
вербальні засоби спілкування ми отримуємо лише 20-30%
інформації, решту – через невербальні. Така статистика просто
унеможливлює неналежне ставлення не тільки до мови словесної, а
й до мови жестів.
Важливою є специфіка невербальних засобів комунікації. Адже,
якщо правила граматики, скажімо, англійської мови, однакові для
всіх, то тлумачення елементів невербальної комунікації у кожній
країні різняться залежно від історико-культурних особливостей.
Найбільш помітні гендерні відмінності у використанні
емблематичних жестів рук, ніг і голови. Однакові невербальні
знаки можуть нести різну (часто кардинально) інформацію, до того
ж ще й існують певні чоловічі і жіночі невербальні форми передачі
цього сенсу. Наприклад, виражаючи сенс «зніяковіння»,
європейські чоловіки частіше потирають рукою підборіддя або ніс,
а жінки - щоки чи ділянку під шиєю [1, с.61]. Різними є і жести
привітання. Наприклад, звичка знімати головний убір у чоловіків
при вітанні жінок була поширена, переважно, в Європі, серед
православних. Мусульмани та іудеї голову ж не оголювали. Жінки
ніколи, в жодній культурі, голову не оголювали [1, с.64].
Існує багато інших чоловічих жестів. Наприклад, у Греції
поширений образливий по відношенню до співбесідника жест –
hand push – висунення вперед відкритої долоні в сторону адресата.
Ця кінема бере свій початок ще з часів античності, коли
військовополоненим в обличчя кидали бруд на знак зневаги. Цей
жест використовують тільки чоловіки. А у слов’ян він
гендерноуніверсальний і означає «стоп».
У США чоловік, який імітує рукою рух екскаватора символічно
показує, що співбесідник говорить дурниці, в його розмові багато
непотрібного. У євреїв, якщо чоловік показує пальцем на свою
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долоню, то цим він говорить приблизно таке: «Швидше на моїй
долоні виросте трава, ніж те, що ти кажеш, виявиться правдою».
Щодо ходи, то у монголів істинно чоловічою є ходьба коли
руки знаходяться за спиною. У Стародавній Греції чоловіки
ходили рівно, з високо піднятою головою. Більше того, чоловіки
повинні були дивитися співбесіднику в очі на знак рівності і
поваги, а от жінкам подібне суворо заборонялось, оскільки вони не
були рівними за статусом з чоловіками. Проте цікавим
залишається факт, що взагалі жінки легше виносять прямий
зоровий контакт і не сприймають його як погрозу. Навпаки, для
них – це вираження зацікавленості і бажання встановити людський
контакт [2, с.77].
Жіночий стиль кінетичної поведінки також виявляється в
особливих позах, манерах, жестах які нерідко пов’язані з
географічними
та
історико-культурними
особливостями.
Наприклад, слов’янські жіночі жести – поправити волосся, сидіти,
зімкнувши коліна або сидіти «нога на ногу», граючи ступнею для
жінок східної традиції - вульгарно і неприпустимо.
У Японії в часи самураїв був розроблений кодекс жіночої
поведінки, де жінкам рекомендувалося не втрачати над собою
контролю навіть уві сні, тому спали жінки на спині зі складеними
разом ногам та витягнутими вздовж тулуба руками. У розмові з
чоловіком жінка повинна була завжди посміхатись і не суперечити
йому. Жінки англосаксонської культури дуже рідко беруть
чоловіка під руку, але часто ходять по вулицях, узявшись за руки
чи обнімаючись [1, с.70-71].
Отже, кожна культура має свою систему невербальної
комунікації з якою необхідно ознайомитися, перш ніж відвідати
країну, де панує ця культура. Важливо знати, в якій країні певний
жест застосовують лише чоловіки, а в якій – лише жінки.
Недаремно ж британська компанія «British Airways» попереджає
своїх клієнтів: «Будьте обережні. Ваша жестикуляція може
поставити вас у неприємну і двозначну ситуацію».
Список літератури:
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Світлана Малофій
Науковий керівник – доц. Рошкулець Р.Г.
Індивідуальні ідеали
Проблема ідеалу складна та багатогранна. Феномен ідеалу
стає предметом осмислення у філософії досить пізно. Уперше в
теорію це поняття ввів І.Кант. І, в першу чергу, природно
виникає питання про те, яке місце займає поняття ідеалу в нашій
індивідуальній свідомості. В ідеалі виражається не те, що є, а те,
що повинно бути, або те, що людина хоче бачити. Іншими
словами, чи може існувати «справжній» ідеал?
Поняття «ідеал», як і більшість філософських термінів,
поліваріантне, у філософії це – уявлення про найвищу
досконалість, що,як взірець, норма і найвища мета визначає
певний спосіб і характер дій людини чи суспільного класу. Але
здебільшого ідеалом вважають щось найдосконаліше,
найбажаніше. Моральний ідеал стосується відносин між
людьми, життя в суспільстві, моральної особистості. Щоправда,
в поглядах і на такі ідеали немає одностайності. Приміром, одні
вважають ідеальним суспільством таке суспільство, де всі
забезпечені їжею, житлом, добротним одягом . Інші обстоюють
думку, що в ідеальному суспільстві кожен має можливість
розвинути свої здібності, творчо працювати й бути щасливим і
головне не матеріальні цінності, а моральні. Та, попри
неоднакові уявлення, люди завжди мріяли про ідеальне
суспільство, ідеальну державу й спрямовували на їх розбудову
свої сили та енергію.
У теперішньому суспільстві проблема ідеалу постає досить
гостро, особливо ідеалу індивідуального. Навіть у нашій країні
люди стоять перед вибором: стояти за свою «ідеальну» державу
до кінця, чи зрадити своїм ідеалам і залишитися байдужим.
В історії світової філософії проблема ідеалу цікавила
багатьох мислителів. Вона була поставлена Кантом насамперед
у зв'язку з проблемою «внутрішньої мети». Згідно з Кантом,
явища, що не мають мети, яка могла б бути представлена
образно, не можуть мати й ідеалу. Єдиною істотою, що діє за
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«внутрішньою метою», є людина. У тварин внутрішня
доцільність здійснюється несвідомо і тому не може мати форму
ідеалу, особливого образу мети.
Коли ми саме так визначаємо ідеал, то стає очевидним, що
ідеали суттєво впливають на людське життя, стаючи його
орієнтирами. За відсутності таких орієнтирів у людини виникає
відчуття, що діяльність цілеспрямована неповністю, а тому
залежить не від її волі.
Потрібно також розрізняти істинні та хибні ідеали. Хибний
ідеал – це результат аморальності, неповноцінності, він веде до
нелюдських вчинків. «Хибний – це той, що веде до руйнування
особистості і соціуму» [1, с.118]. Істинний ідеал ґрунтується на
моральності, почутті відповідальності за власні вчинки. Це
ідеал, що сприяє розвитку особистості, самовдосконаленню та
намаганню змінити світ на ліпше. Індивідуальний ідеал
обов’язково повинен бути тільки істинним, бо нам з історії
відомо безліч випадків, коли людина помилялася з вибором
ідеалу і це призводило до непоправних результатів.
У кожного існує свій ідеальний образ – фізичний чи
моральний. Індивідуальний ідеал – це немов маска, що
надягається у нашій свідомості на інших людей. Ми
народжуємося зі своїм, нам властивим ідеалом. Індивідуальні
ідеали завжди мають суб’єктивний характер, адже сам суб’єкт і
визначає їх. «… зразок не є ні єдиним для всіх, ні навіть
типовим. Кожна особа, немов у містичнім світінні, викликає в
нас уявлення про власний, єдиний, винятковий ідеал» [ 2].
Список літератури:
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Релігія як форма ідентифікації українців
Складно переоцінити значення досліджень, спрямованих на
виявлення соціальних ідентифікацій індивідів, що допомагає
вирішувати багато соціальних явищ, та прогнозувати тенденції
розвитку суспільства в цілому. У період глобальних змін
особливо важливо визначити рівень соціальної ідентичності
громадян тієї чи іншої країни, зокрема в нашому випадку
України, щоб зрозуміти, члени яких суспільних груп змогли
адаптуватися до поточних трансформацій, а яка категорія людей
так і не пристосуватися до змін в навколишньому соціальному
просторі.
Зауважимо, що вікові, етнічні, професійні, освітні
характеристики і матеріальне становище впливають на
включення індивідів у соціальну реальність. Судження Макса
Вебера про те, що поведінка людей у різних суспільствах може
бути зрозуміла лише в рамках загального концептуального
представлення про своє існування, що релігійні догми і
тлумачення – складова частина бачення світу індивідів , що
необхідно зрозуміти ці догми, щоб зрозуміти поведінку
індивідів і груп, недаремно отримало визнання у світовому
соціологічному середовищі [1, с. 25-26].
Соціологія розглядає релігію, насамперед, як соціальне
явище, як один із значущих компонентів структури суспільства.
Релігійна свідомість вивчається соціологією як соціальний факт,
як одна з реально існуючих систем світогляду, соціальних норм
і цінностей у тому аспекті, в якому воно виступає регулятором
соціальної поведінки особистості, групи, великих мас людей.
Релігія впливає на свідомість людей, їх ідентифікацію, а отже,
на життя і розвиток суспільства в цілому, будучи при цьому
специфічною формою культури зі своєю системою цінностей,
яка значно корелює з моральними установками, із
загальноприйнятими нормами і правилами, одночасно
поширюючи певні зразки поведінки [1, с. 13].
Зміна суспільного ладу та входження України у світовий
простір (культурний, економічний, політичний) зумовили
57

трансформацію релігійних інституцій, які існували за
радянських часів, і появу нових релігійних рухів ы організацій,
формування нових відносин релігії та суспільства, церкви і
держави, що породило міжконфесійні протиріччя. Рівень
конфліктності в релігійному середовищі України вищий, ніж у
суспільстві в цілому. Такі конфлікти віддзеркалюють широкий
спектр проблем розвитку українського суспільства й здатні
перейти в гостру критичну фазу. Україна є поліетнічною та
поліконфесійною країною, на теренах якої функціонує понад
120 релігійних напрямів [3, с. 51]. Буде коректним сказати, що
домінуючою релігією серед населення країни є християнство
(зокрема православна гілка). Християнство в Україні налічує 57
напрямків, охоплюэ 96,6% всіх релігійних громад: православні
складають 52,4% громад, протестанти – 27,1%, католики –
16,4% [2].
Стабільно високим залишається рівень довіри населення до
церкви як духовного затишку і спасіння. Водночас церква як
соціальний інститут не має вирішального впливу на соціальноекономічну, політичну й особливо етичну поведінку населення
[3, с. 27]. Це вимагає адаптації релігії до сучасних суспільних
трансформаційних змін.
Отже, релігія має великий вплив на самовизначення і
соціальні ідентифікації людей. Вона є специфічною сферою
людської життєдіяльності й важливим компонентом людського
розвитку, а форми, в яких вона проявлялась на різних стадіях
історичного процесу, часто мають виразну етнокультурну
природу та специфіку.
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Гуманістична спрямованість
практичної філософії Цицерона
Філософське вчення Цицерона носить практичний характер.
Це представлено насамперед проблемами етики, релігії та
держави, що набули широкого розгляду в працях «Про
обов’язки», «Про дружбу», «Про старість», «Про державу».
Ціцерон вбачав у філософії «втішительку» і «цілительку» від усіх
бід. Вона передусім призначена для забезпечення життєдіяльності
людей, та допомагає людині в найрізноманітніших життєвих
ситуаціях. Оскільки філософія є засобом «виховання духу», вона
вчить людину доброчинності, виявляє вади, тобто робить її
соціальною істотою. Цицерон прагнув зробити філософію
частиною римської культури [1, с.14].
Одним із головних понять практичної філософії Цицерона є
поняття humanitas (людяність). Серед його значень – людяність,
людинолюбство, дружелюбність. Цицерон говорив про
гуманність, як розвиток творчих і моральних задатків людини,
як про загальну цивілізованість [3, с.28]. Гуманізм Цицерона
виявляється у відстоюванні ідеї людської свободи, у
дбайливому, майже інтимному ставленні до культурної
спадщини минулого, у глибокій повазі і розумінні духовної
творчості інших людей. Він проявляється в цицеронівському
обґрунтуванні соціальних, громадянських і моральних
обов’язків людини, у найвищій оцінці дружби, у непідробній
любові до чесноти і в тому пристрасному переконанні, що посправжньому щасливою бути може тільки людина чесна [2].
У трактаті «Про обов’язки» представлені ступені зв’язків
людини: з батьками, дітьми, родичами, близькими, друзями і з
усім людським родом. Основою гуманних стосунків між
чоловіком і жінкою, дітьми, братами, пов’язаних родинністю,
він вважав саме любов, хоча визнавав, що ці зв’язки
підтримуються й завдяки повазі. Цицерон, розширюючи поняття
гуманності, значно виходить за межі її аристократичного
трактування. Тому це вже не тільки вихованість,
цивілізованість, але і розвиток власне соціальної природи
людини [3, с.29]. Гуманізм Цицерона висловився насамперед у
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його постійній увазі до долі людського індивіда, до його
психології, до прикрощів і радощів, до того, як зробити людину
щасливою при будь-яких, навіть несприятливих обставинах.
Цицерон не пропонує тут рятівних рецептів, але він глибоко
вірить у можливість людського щастя [2]. Гуманність стосується
всіх людей, якщо взяти найширше коло їх спілкування. Саме
доброчинне ставлення до себе подібних і відрізняє людину від
тварини, робить її власне людиною. У філософських творах
Цицерон завжди прагнув дати відповідь на запитання: як людині
стати кращою? І в цьому його гуманізм.
Отже, практична філософія римського мислителя мала
гуманістичну спрямованість, тобто він був одним із перших
засновників античного та європейського гуманізму, творцем
самого терміна «гуманність». Кінцевим і потенційним джерелом
гуманних почуттів людини є природа, інакше кажучи, він стоїть
на позиціях натуралістичного гуманізму.
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Проблеми аксіології права у філософськометодологічних парадигмах
Аксіологія в сучасному філософсько-методологічному
дискурсі посідає важливе місце. В останні роки успішно
розвивається не тільки філософська теорія цінності, а й
аксіологія наукового пізнання.
Серед основних проблем аксіології науки завжди на
чільному місці перебувала етика. «Моральний закон підвищує
цінність людини як мислячої істоти», – писав І.Кант. Погляд на
людину не лише в науковому, а й аксіологічному аспекті
трансформувався з еволюцією парадигм, детермінуючи
водночас і зміну внутрішньої структури цінностей людини.
У філософії права існують різні методологічні парадигми.
«В основі цих парадигм – різне розуміння філософії як методу
науки» [1, с. 66], а «константами їх людиновимірності є суб’єктоб’єктна когерентність, соціокультурна зумовленість і
аксіологічна релевантність» [2, с. 70].
Парадигма класичної методології, основою якої є
абстрагування від суб’єкта з метою чистої раціональної
науково-теоретичної діяльності, зумовлює відповідний підхід до
права, засадами якого постають позитивізм, логоцентризм,
сцієнтизм, еволюціонізм. На практичному рівні цей підхід
передбачав не змістовий, а формальний аналіз юридичних
ситуацій. Відчуження від людини на користь ідеалізованих і
зведених до абстрактного рівня законів як вирішального засобу
для подолання багатьох проблем продемонструвало свою
структурну неповноцінність.
Деконструкція класичних наукових моделей зумовлювалася
переходом до некласичної парадигми, яка побудована на
антропологічній основі, визнавала випадковість і мінливість як
природні властивості людського буття. Нова проекція людини в
гуманітарній сфері детермінувала появу нової моделі суб’єкта в
юриспруденції – «правової людини», яка реалізується «у всій
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системі її конституційних ознак – особистої конституції та
ідентичності» [3, с. 52]. При цьому підкреслюється не пріоритет
суб’єкта над правом, а їх взаємодоповнення.
Особливості методології постнекласичної доби дозволяють
розглянути єдність внутрішньої та зовнішньої структури
феномену права завдяки присутній аксіологічній релевантності;
відмові від редукції права до експлікації його сутності на
користь дослідження окремих правових ситуацій; практичній
тенденції щодо теоретичних розробок. Потенціал суб’єкта
правовідносин розглядається з позиції діалектики його свободи
й обмеженості, суперечності потреб і можливостей, інтеграції
ціннісних мотивацій та обставин.
Усвідомлення методологічних переваг постнекласичної
парадигми веде до переосмислення наявних аксіологічних
проблем, а відтак може знайти своє практичне застосування у
сфері права, яке, безперечно, є одним із ціннісних вимірів життя
людини. Аксіологія права в широкому розумінні не
вичерпується моральною проблематикою. Вона містить суто
когнітивні цінності цієї науки, а також естетичні та інші
цінності, без урахування яких юриспруденція не може успішно
розвиватися. Методологічні зрушення, пов’язані з формуванням
постнекласичної науки, вимагають урахування ціннісної
зумовленості науки права.
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Христина Мосін
Науковий керівник – асист. Мудеревич В.І.
Турніри – невід’ємний елемент рицарської
культури Середньовічної Європи

Доба Середньовіччя породила низку цікавих культурних
виявів, в числі яких можемо виділити рицарську культуру,
яка стала своєрідною візитною карткою епохи. Рицарська
доблесть проявлялася не лише на війні, але й у мирний час.
Тому цілком закономірно, що однією із важливих форм
репрезентації рицарської культури були турніри.
Вони складали органічну частину західноєвропейської
культури. Їхньому виникнення ми завдячуємо древнім
воєнним іграм та обрядах ініціації варварських племен до
якого включається елемент вручення зброї, зокрема після
церемонії посвячення відбувався поєдинок. Свого піку
популярності вони досягають в XIII ст. Скоріш за все, це
зумовлено мораторієм Риму на війни, тому турніри постають
органічною альтернативою плекання військової доблесті.
Окрім того, вони забезпечували хорошу бойову підготовку,
що давало можливість рицарю завжди підтримувати
адекватну воєнну форму.
Турнірам притаманні три характерні ознаки, які в
сукупності будуть визначати їх специфіку. По-перше,
утилітарний аспект забезпечував постійну готовність рицаря
до війни; по-друге, ігровий, що робить турнір змаганням
професіоналів; по-третє, святковий надає цим дійствам
фестивального характеру. У своїй єдності та взаємозв’язку ці
елементи репрезентують цінності, властиві саме рицарству, і
сприяють формуванню «ідеології меча» [3, с. 273].
Учасники
турнірів
переслідували
дві
цілі:
продемонструвати доблесть і заробити, оскільки переможець
отримував винагороду [2, с.11].
Причиною проведення турніру могла бути будь-яка знатна
подія: весілля, посвята в рицарі, коронація або просто бажання
повеселитись. Зазвичай самі турніри проводилися зимою й
відкривались у полудень, а на закінчення відбувався банкет.
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Часте проведення цих заходів вимагало від організаторів
та учасників виробити чіткі правила, встановлювалися
регламенти щодо використання різного роду зброї та місця
ударів. Існувала заборона виступати групою рицарів проти
одного. Глядачам не дозволялося бути озброєними. Участь у
турнірі могли брати винятково представники військової
аристократії. Кожен учасник повинен був довести суддям,
зокрема герольду, своє знатне походження у двох поколіннях
як із сторони матері, та і батька [2, с. 50].
Турніри ставали можливістю показати свої здібності,
уміння, навички володіння військовою майстерністю,
фізичною силою. Це давало надію на те, що рицаря помітять і
зроблять пропозицію воєнної служби.
Рицар на турнірах шукав свою славу, визнання та похвалу
жінок. Зі зростанням куртуазної культури турніри
присвячувалися прекрасній половині людства. Нерідко дами
дарували рицарям аксесуари (вуаль), що означало
покровительство. Змагаючись за честь дами, рицар, у разі
перемоги, міг сподіватися на винагороду. Згодом турніри
набувають ігрової, розважальної форми, що перетворює їх на
своєрідний спектакль з театралізованою дією.
Отже, турніри є яскравим проявом середньовічної
культури. Він був регламентованою, визначеною в часі
подією із певним набором правил. Він давав можливість
рицарю підтримувати свою фізичну силу, заробити, знайти
славу та прихильність жінок. Рицарська культура просто не
можлива без уособлення військової майстерності, воєнної
доблесті, правил поведінки, етикету, що знайшли своє
відображення у рицарських турнірах.
1.
2.
3.
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Вікторія Назарова
Науковий керівник – доц. Медіна Т.В.
Виникнення нових форм сім’ї як наслідок
трансформації сімейно-шлюбних відносин
Трансформація інституту сім’ї в сучасному світі позначилася
суспільстві в цілому та ставленні людини до сімейно-шлюбних
відносин. Протягом кількох останніх десятиліть у західному
суспільстві а від недавнього часу і в Україні з’явилися і набули
поширення альтернативні форми сімейних структур і способів
життя.
Союзи проживаючих спільно партнерів далеко не завжди
підкріплені офіційним статусом шлюбу. Незареєстрований шлюб
або являє собою попередній етап, «прелюдію» офіційного
шлюбу, або така форма союзу є самодостатньою і
легітимізованою сама по собі. Більшість українців (майже 60%)
зазначили, що обирають незареєстрований шлюб, але лише як
випробувальний етап, щоб потім офіційно оформити шлюбні
стосунки, лише 5% планують повністю відмовитись від
офіційного шлюбу та жити у шлюбі незареєстрованому [2, с. 104].
Наступним різновидом альтернативних сімейно-шлюбних
відносин є серійна моногамія. Цей стиль життя передбачає
декілька циклів шлюбу і розлучення. Імовірність повторного
шлюбу значно вища у чоловіків, ніж у жінок: за розрахунками
Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України,
спеціальний коефіцієнт шлюбності повторного одруження
(кількість шлюбів на 1000 осіб у післяшлюбному стані, тобто
овдовілих і розлучених, дані про чисельність яких є у матеріалах
перепису населення 2001 р.) для чоловіків дорівнював 46,3%, для
жінок – 12,5%. Це пов’язано зі складністю для розлученої жінки,
яка зазвичай залишається з дітьми, влаштувати своє особисте
життя, та статевими диспропорціями на шлюбному ринку,
зумовленими надсмертністю чоловіків [2, с. 40].
Відносно новими явищами в українському соціумі можна
вважати гостьовий шлюб і відкритий шлюб. У гостьовому
шлюбі чоловік та жінка, як правило, не обтяжені спільним
господарством і побутовими проблемами, зустрічаючись кілька
разів на тиждень. Відкритий шлюб передбачає, що чоловік і
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жінка ведуть вільне сексуальне життя поза сім'єю, як правило, за
взаємною домовленістю.
В умовах зростання кількості розлучень значного поширення
набувають також неповні сім’ї. У західному дискурсі для
позначення такого типу сімей використовується поняття
монобатьківство. Таких сімей в Україні 13% [2, с. 74]. Зростання
кількості неповних сімей безпосередньо пов’язане зі сферою
шлюбно-сімейних відносин, зокрема, зі зміною моральних норм
у сфері взаємовідносин статей, поширенням дошлюбних
зв’язків, зміною традиційних сімейних ролей чоловіка та
дружини, непідготовленістю молоді до шлюбу, зростанням
вимог стосовно шлюбного партнера тощо.
У сучасному світі все більшого поширення набувають
гомосексуальні пари. Ідея і практика гей-шлюбів стикається з
однією найбільшою проблемою, яку суспільство ніяк не може
обійти, оскільки вона безпосередньо пов’язана з природою сім’ї як
такої. Це проблема дітей у гомосексуальних шлюбах.
Неприродність «найближчого» середовища проживання для такої
дитини занадто очевидна. Більш напруженого стану для дитини
важко припустити, якою б пластичною не була дитяча психіка [1].
Крім того, набуває поширення і популярності в останні роки
рух «childfree». Childfree – це люди, що свідомо не мають дітей
і, більше того, що не бажають народжувати їх будь-коли.
Жодної дитини навіть при створенні необхідних умов не хотіли
б мати 1,2% українців [2, с. 123].
Отже, зміни в масовій свідомості людей, а саме прийняття та
лояльне ставлення до альтернативних типів сімейно-шлюбних
відносин, сприяє появі нових, далеких від традиційних, форм
шлюбу та сім’ї. Дані новоутворення у сфері сімейно-шлюбних
відносин повільно та з труднощами знаходять своє місце в
свідомості людей та здобувають суспільне сприйняття.
1.
2.
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Назарій Нещеренський
Науковий керівник – доц. Бродецький О. Є.
Смислотворчо-інтегративний потенціал релігійних структур
свідомості за концепцією П.Наторпа
Аксіологічно-смислове підґрунтя й роль релігії в культурі –
одна з провідних тем в Марбурзькій школі неокантіанства,
зокрема й у творчості П.Наторпа (1854-1924). Філософія, на
думку мислителя, не має залишатися осторонь раціонального
осмислення феномена релігії. Але її функція – не
обґрунтовувати істинність релігійного змісту, а ставити питання
«про походження релігії та рефлексувати щодо передумов її
правомірності, зокрема з’ясовувати зв'язок релігії й основних
напрямків культурної творчості» [1, с.16].
Джерело релігії, з погляду П.Наторпа, закорінене в чистій
суб’єктивності відчуття – всеохопній первинній формі
свідомості, що є її необхідною передумовою й лежить в основі
побудови об’єктів, тобто смислового конструювання реальності
свідомістю за допомогою апріорних форм споглядання.
Релігійне почуття є осердям внутрішнього життя людини, тоді
як пізнання, воля та уява становлять лише способи виразу того,
що криється в глибині нашої свідомості. Релігійне почуття –
суб’єктивно первинне, безпосереднє та універсальне. Воно
присутнє на всіх рівнях функціонування людської культури, аж
до вищих її проявів, тяжіє до усталення в них і водночас завжди
переростає їх: його безмежний вміст не може цілковито
виразитися в історично конкретних надбудовах культури. Тож,
за Наторпом, існує суперечність між чіткими й прозорими
побудовами науки, етики та мистецтва і безформними
частинами душі, що лежать у підґрунті цих побудов, однак не
вичерпуються ними на жодній із стадій їх еволюції.
Філософ постулює прагнення до божественного як
іманентний імпульс душі та провідний чинник розвитку
людини. Наторп відкрито заявляє про свій агностицизм:
«людське пізнання обмежене й скінченне» [2, с.91]. Нормам і
межам пізнання не може підпорядковуватися безмежне та
безформне відчуття, що претендує на всезагальність. Цим
відчуттям Наторп пояснює прагнення до трансцендентності, яке
є суттю всякої релігії. Пізнання, воля та творчість недостатні
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для виразу відчуття, мета якого – безпосередній контакт з
безмежним.
Значущість релігії – в наданні культурі єдності та моральносмислової координованості. Якщо навіть позбавити релігійне
відчуття претензії на трансцендентність, воно збереже те
величезне значення для розвитку людства, що розкривається
через «одухотворення» ним усіх можливих форм культури,
сповнюючи їх безпосередністю і сполучаючи різноманітні
сфери людської творчості та підтримуючи єдність і водночас
індивідуальність існування людини. Релігійне відчуття
«живить надію на реалізацію моральної ідеї, всепереможну
силу добра у світі та за його межами, у серцях людей та над
ними» [2, с.91]. Принциповий зміст релігії, її моральна сила і
все, що завдяки її ціннісній санкції зберегло своє життєвопрактичне значення для людства, не втратять ваги, навіть «якщо
буде відкинуто трансцендентну претензію її догм, а релігійне
уявлення, з одного боку, розумітиметься як чиста ідея, з
іншого, – буде зведене на рівень художнього символу, - іншими
словами, якщо релігія залишиться замкнутою в межах
людського й не прагнутиме їх подолати» [2, с.91].
Отже, вбачаючи основу відношення людини та Бога в
особливому відчутті трансцендентного, яке, крім суто
релігійного, має ще й гносеологічний, етичний та
культуротворчий епіфеномени у формі аподиктичних принципів
теоретичного та практичного мислення, Наторп запропонував
продуктивну модель синтезу раціональних і сотеріологічних
настанов без втрати логічно об’єктивних критеріїв знань і
принципів. Такий підхід здатен методологічно запобігати
етичному декадансу та протистояти релятивізації ціннісних
відносин людини зі світом.
Список літератури:
1.Natorp P. Religion innerhalb der Grenzen der Humanität. Ein Kapitel
zur Grundlegung der Sozialpädagogik. 2-te durchgesehene und um ein
Nachwort vermehrte Aufl. – Tübingen, 1908.
2.Наторп П. Философская пропедевтика. (Общее введение в
философию и основные начала логики, этики и психологии). – М.,
1911.

68

Андрій Панцир
Науковий керівник – доц. Козьмук Я.Р.
Порівняльний аналіз раціоналістичного методу
Р.Декарта і Г.Ляйбніца
Головними опонентами раціоналістів в епоху Нового часу
стають такі представники емпіризму як Ф. Бекон, Т.Гоббс, Д.
Локк. Головна концепція емпіризму стверджує, що саме досвід є
головним фактором в отриманні
нових знань, причому
наголошується на різноплановості та різноманітності форм досвіду
під час пізнання. Сенсуалізм, як більш радикальна форма
емпіризму, взагалі ставить у залежність усі наші знання від
діяльності наших чуттів.
Пристосовуючи положення своїх опонентів до власної
філософської доктрини, Ляйбніц залишається на позиції
раціоналізму та спирається головне на картезіанський
раціоналістичний метод.
У вченні про пізнання Рене Декарт був фактично
родоначальником раціоналізму, який склався в результаті
спостережень над логічним характером математичного знання .
Математичні істини
за Декартом, абсолютно достовірні,
володіють загальністю і необхідністю, що беруть початок з
природи самого інтелекту. У процесі пізнання виняткову роль
відводить дедукції , під якою він розумів міркування, що
спирається на цілком достовірні вихідні положення ( аксіоми ) і
складається з ланцюга також достовірних логічних висновків.
Достовірність аксіом убачається розумом інтуїтивно, з повною
ясністю і виразністю , а ,отже,
для ясного і виразного
представлення всього ланцюга ланок дедукції потрібна сила
пам'яті. Тому безпосередньо очевидні вихідні положення, або
інтуїції, мають перевагу над міркуваннями дедукції.
Для досягнення повної достовірності в усіх сферах знань,
розум повинен бути озброєний достовірними засобами мислення інтуїцією та дедукцією , Якщо тільки він, розум, буде керуватися
справжнім методом, то він завжди отримуватиме достовірні
знання.
Раціоналістичний метод Декарта складається з чотирьох
вимог :
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1. Піддавати все сумніву , адже істина – це те , що не
потребує доведення.
2. Складну проблему треба ділити настільки поки не
лишиться дрібних очевидних речей.
3. Дотримуватися порядку речей, від найбільш простих
переходити до складних, методично переходити від відомих і
доказаних речей до невідомих і недоказаних .
4. Орієнтуватися на повноту знання та послідовність
дедуктивного методу. Не допускати жодних пропусків у логічних
ланцюгах дослідження.
Порівняно з Декартом у Г. Ляйбніца нарощується роль
аналітичного компонента, а філософський дуалізм Декарта
долається за допомогою плюралістичної концепції монадології. [1,
c.414-415]
Інтуїтивні істини – це ті первинні істини, які ґрунтуються на
основі закону тотожності, їх виражають аналітичні судження, де
предикат лише розкриває ознаки , які вже існують у суб’єкті.
З ними тісно пов’язані математичні істини, які виникають на
основі закону суперечності. У математичних істинах предикат
необхідно пов’язаний з суб’єктом, і вони легко зводяться до
аналітичних суджень.
Ці істини притаманні самому розуму і з досвідом не пов’язані.
Однак ці розумні або вічні істини не завжди і не обов’язково
повинні виражати те, що справді існує. Вони дозволяють мислити
те, що є можливим і несуперечливим.
Закон достатньої підстави , як основний закон досвідного
природознавства, став логічним підґрунтям до принципу
причинності (каузальності). [2, c.28-29]
Переконливість будь-якої думки прямо залежить від її
обґрунтування , і саме для цього вже долучається вся решта
логічних законів і правил, тобто весь логічний інструментарій,
яким володіє дослідник.
Список літератури:
1. Лейбниц Г. Монадология. // Сочинения в 4-х томах. Том 1. – М:
Мысль ,1982.- с.413-429
2. Соколов В. Философский синтез Готфрида Лейбница //
Сочинения в 4-х томах. Том 1. – М: Мысль ,1982.- с. 3-78
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Володимир Петрук
Науковий керівник – доц. Лагодич М.М.
Апокаліптична концепція Сергія Нілуса
Питання кінцевої долі людства та світу завжди було і
залишається найактуальнішою проблемою людської екзистенції.
І релігія, і наука твердять, що існуючий стан речей рано чи пізно
зміниться, світ як такий перестане існувати. Найбільш чіткі
образи кінця світу ми знаходимо у вченні Ісуса Христа, у книзі
Івана Богослова ,,Апокаліпсис”, а також в есхатологічних
пророцтвах багатьох християнських письменників.
Предметом нашого дослідження стали апокаліптичні
судження російського релігійного мислителя Сергія Нілуса,
котрий на основі знайдених ,,Сіонських протоколів”, –
документів, підписаних представниками 33 ступеня масонства,
що були викрадені з Головної Сіонської Канцелярії
(знаходилась тоді в Франція), – та інших джерел, прийшов до
висновку, що кінцеві події людству певний спосіб пов’язані з
таємничою діяльністю масонських лож.
Таємниця масонства, що розкривається ,,Протоколами
Сіонських мудреців” та й власне деякими висловлюваннями
самих офіцерів масонства, на його думку, полягає в тому, щоб
на руїнах християнських країн Європи заснувати нове всесвітнє
царство на чолі з масонським ставлеником, царем-патріархом
,,Сіонської крові”, месією христоненависницького Ізраїля і
засновником нового завіту, але завіту вже з таким богом, якого
не знав ні Мойсей, ні пророки [2, с. 512].
Звісно такого месію приймуть ті, хто не прийняв Христа,
істинного Сина Божого, а це, в першу чергу, судді та
ненависники Спасителя, – єврейський народ, який продовжує
очікувати прихід свого месії й проводить приготування до його
прийняття. Сергій Нілус вважав, що месія євреїв буде сином
диявола по усиновленню, антихристом, і йому масонство уже
приготувало шлях до царювання над народами та земними
племенами.
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Для постання такого Сіону, про який мріяв ще Соломон і
якому б підкорялися всі народи, масони прокладають шлях
через володіння свідомістю мас (протоколи 9, 12), завдяки
культу золота (протоколи 1, 2, 4, 5), розкоші, анархії та п’янства
(протокол 6), абстракції свободи (протоколи 2, 3, 4, 17), релігії
майбутнього (чи не тому так масово сьогодні проповідується
екуменізм!), порнографії (протокол 14), економічним війнам
(протоколи 2, 7) тощо [3]. Ось і інша когорта тих, хто прийме
антихриста – люди, для яких матеріальне стане вищим за все
духовне, хто затьмарить у собі істинну релігійність, загубить
віру; для таких антихрист стане гарантом земних благ, але
водночас і приведе до духовної смерті.
Звідси й апокаліптичний Вавилон, змальований у книзі
Об’явлення Івана Богослова як такий, що сидить ,,на звірі
багрянім, переповненім богохульними іменами… блудниці,
сидячій на водах багатьох, що впилася кров’ю свідків Ісусових”
(Одкр. 13; 17). Сергій Нілус указує, що водою блудниці не що
інше, як масонські ложі, розкидані по всьому світу, у кожній
державі, по всіх континентах. На його думку, вони керовані
євреями-сіоністами, причому тими, в чиїх руках зосереджені
великі світові капітали. У загальній сукупності ці ложі ,,на
водах” створюють державу в державі, про що свідчить і печать
масонства, яка стане печаттю антихриста [2, с. 512].
Отже, апокаліптичні судження Сергія Нілуса, побудувані на
ідеї ,,всесвітньої змови”, розглядають сьогодення як початок
кінця, а діяльність жидо-масонських лож ототожнюють із
розбудовою держави антихриста. І хоч багато хто спростовує
автентичність ,,Сіонських протоколів”, останні події у світі та
особливо в Україні спонукають все ж над багатьма речами
задуматись. Що ж до окресленої проблематики, Сергій Нілус
дає адекватну відповідь – ,,Треба молитись!”.
Список літератури:
7. Біблія. Книги Священного Писання Старого і Нового Завіту. –
К.: Видання Київської Патріархії УПЦ КП, 2004. – 1424 с.
8. Нилус С. А. Близ грядущий антихрист и царство диявола на
земле / Сергей Алексанрович Нилус. – Сергиев Посад, 1992.
9. Нилус С. А. Протоколи Сионских Мудрецов : Всемирный
тайный заговор / Сергей Алексанрович Нилус. – Берлин, 1922.
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Галина Помпуш
Науковий керівник – доц. Гасяк О.С.
Соціологічна юриспруденція як учення про «живе»
право
Правова сфера відома нам своєю невизначеністю відносністю
та залежністю від різних факторів і обставин. ХХ століття
славиться, як переломний етап у всіх сферах людської діяльності, і
правова, в такому випадку, не є винятком. Право, як ніколи, стає
залежним від політики, економіки, релігії, моралі та духовності
взагалі. Така залежність спричинює плюралізм у поглядах,
непорозуміння і навіть гострі протистояння між представника
різних юридичних учень, які з часом сформувалися в окремі
напрямки, зі своїми поглядами, принципами та особливостями
тлумачення права. Право стає не лише сферою, яка здатна
врегульовувати суспільні відносини, а способом життя
особистості.
Одним із основних напрямків, який стрімко розвивається в ХХ
столітті, є соціологізм. Саме він розглядає право як функцію
координації суспільства, на яку впливають політична, економічна
та духовна сфери.
Основними представниками цього напрямку вважають Євгена
Ерліха, Макса Вебера, Роско Паунда, Еміля Дюркгейма та інших.
Як напрямок у сучасній теорії права та держави соціологічна
юриспруденція
спрямована
на
розв’язок
потреби
в
цілеспрямованому вивченні та використанні права як інструменту
регулювання і соціального контролю, недопущення соціальних
потрясінь. А також, на противагу соціально-позитивістському
правознавству, соціологічна юриспруденція розвиває ідеї
солідаризму, уявлення про особливу практичність права у справі
стримування та попередження суспільних розбіжностей і
конфліктів. Вона акцентує увагу не на тому, що є право, а на тому,
як право діє. Представники цього напрямку закликали шукати
право саме в суспільних відносинах і житті взагалі [1].
У своїх працях Ерліх, як засновник цього напрямку, акцентує
увагу саме на тому, що центр розвитку права в наш час, як і в усі
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інші часи, знаходиться не в законодавстві, не в юриспруденції чи
судочинстві, а в самому суспільстві та суспільних відносинах [3].
Інші представники цього напрямку ще більш прагматично
розглядали дану проблему. Вони прагнули розкрити не сутність
права, а сукупність його значень, соціологічних, нормативних і
практико-процесуальних уявлень про право. Ці ідеї одержали
назву багатоаспектного підходу до вивчення права. Отже, право
повинно служити не роз´єднанню членів суспільства, а, навпаки,
зміцненню згоди і кооперації між ними. Тому мета права, за
Паундом, – улагоджування соціальних конфліктів і досягнення
цивілізованих відносин між людьми [1].
Отже, суть права не в текстах законів, не в судових
прецедентах, а в житті суспільства. Право, згідно з Ерліхом, -–
«загальний регулятор поведінки людей». Наука про право є
частиною теоретичної науки про суспільство в цілому.
Соціологічна юриспруденція – вчення про реальне, справжнє,
«живе» право. Перше і найважливіше завдання цього вчення визначати і систематизувати ті складові частини права, які
регулюють відносини в суспільстві [2].
Список літератури:
1. Демиденко Г. Г.Історія вчень про право і державу. Навчальний
посібник / Харків: Консум, 2004.- 432 c.
2. Дубовицкий, В.Н. Социология права: предмет, методология и методы /
В.Н Дубовицкий ; Белорусский государственный университет. –
Минск : Право и экономика, 2010. – 174 с.
3. Эрлих Е. Основы социологии права // Антология мировой правовой
мысли. Т. 3. М.: Мысль, 1999. С. 623-628.
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Денис Прокоп’юк
Науковий керівник – доц. Гнатчук О.С.
Музика як предмет соціологічного аналізу
В результаті інформатизації суспільства, а також з появою і
впровадженням нових технологій у життя суспільства,
соціологія музики повинна переосмислити деякі основні для неї
питання: як соціологічно визначати музику, її роль і значення з
урахуванням всіх її сучасних проявів? Якими є відносини між
музикою і соціальною сферою? Як проводити систематичне
вивчення музики в усіх її соціальних контекстах та проявах, що і
становить актуальність даного дослідження?
Місце і роль музики у формуванні загальнолюдських цінностей
визначається багатофункціональністю музичного мистецтва.
Музика замає практично весь життєвий простір особистості,
адже в сучасних суспільних умовах музика є невід’ємною
складовою повноцінної творчої соціалізації особистості.
«Винятковість музики, – зазначає український музикознавець Г.
Макаренко, – полягає в тому, що вона не є відображенням ідей
або ступенів об’єктивної волі, на відміну від інших мистецтв, а є
безпосереднім висловлюванням самої волі…» [2. c.29].
Ідеї про взаємозв'язок музики і суспільства згадувалися ще в
працях філософів античності: «Законах» Платона, «Політиці»
Аристотеля. В основному у них розглянено соціально-культурні
функції музики, її роль у соціалізації особистості, створено перші
класифікації та типології слухачів, а також висунено ідеї щодо
різного застосування музики в суспільному житті.
Соціологія музики або, як ще кажуть, музична соціологія –
напрямок, який бере свій початок з таких суміжних дисциплін,
як музикознавство, естетика, психологія, культурологія,
педагогіка тощо, і входить у соціологію мистецтва в якості
одного з її розділів. Однак як окрема самостійна галузь знання
соціологія музики сформувалася лише в 20-х роках XX століття.
Саме в цей час було опубліковано працю Макса Вебера
«Раціональні та соціологічні основи музики» (1921 р.), в якій
автор уперше розглядає мистецтво в соціальному контексті.
Вагомий доробок у вивчення музики як предмету соціології
вніс німецький соціолог Теодор Адорно. Він довів
багатоаспектний аналіз функціонування музики в суспільстві,
розробив класифікацію типів слухання, виділив основні
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соціальні функції музики, розглянув феномен "легкої" музики,
підкреслював важливу роль музики у сфері соціальної
реальності і "визначив музику як шифр соціального" [1, с.73].
У радянській і вітчизняній науковій традиції плідними
науковими дослідженнями в галузі соціології музики в тій чи
іншій мірі займалися Б. В. Асафьев, Д. В. Житомирський, Р. І.
Грубер, А. А. Альшванг, Б. Л. Яворський, І. Я. Рижкин. Проте як
самостійна наукова дисципліна соціологія музики почала
розроблятися у Радянському Союзі тільки з 60-х років минулого
століття – завдяки великому творчому та науковому доробку
Арнольда Наумовича Сохора.
Над соціологічними і соціально-психологічними проблемами
сприйняття музики працювали Є.Я. Бурліва, Є.В. Назайкинский.
Питання соціального функціонування музичного виконавства в
системі масових засобів поширення музики висвітлюються у
статтях Л.А. Баренбойма, Г.М. Когана, Н.П. Корихалової, Ю.В.
Капустіна та ін.
Упродовж XX століття дослідження з соціології музики
носили розрізнений і вузько спрямований характер, і в даний час
виникає необхідність узагальнення отриманих знань і
результатів, усунення прогалин і перегляду спірних моментів. У
сучасних умовах можна спостерігати велике розмаїття методів
дослідження такого об'єкта як музика з соціологічного погляду
зору. Більше того, оформилися своєрідні традиції або течії з
дослідження музичних практик у суспільстві.
Отже, соціологію музики можна охарактеризувати як наукову
дисципліну, що вивчає різні аспекти соціальних проявів музики,
яка займається також систематизацією та соціокультурною
структуризацією всього різноманіття її художніх форм і
суспільних проявів.
Список літератури:
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Марія-Катерина Сербін
Науковий керівник – доц. Починок Б.В.
Засади методології прагматизму в природознавстві
та в соціогуманітарному знанні
Чітко виражений методичний характер прагматизму актуалізує
проблему методу. Прагматизм – то передусім теорія та практика
людських дій, які забезпечуються прагматичним методом. Ідея
методу міститься в твердженні про підпорядкування знання
людським потребам. Призначення науки не лише пізнавати істину,
але й формувати людину й підвищувати ефективність її діяльності.
Прагматичний метод у науці утвердився в останні 20-30 років ХХ
ст., коли загострилось питання про її практичні та соціокультурні
наслідки. Колись Маркс писав: «Питання про те, чи володіє
людське мислення предметною істинністю, – це питання не теорії,
а практики. У практиці людина доводить істинність, дійсність та
посейбічність свого мислення». Застосування цієї ідеї до
економічних та політичних наук означає, що теорія проходить
перевірку на істинність в практичній діяльності. Така ідея
правильна, проте вона не прояснює ситуацію зі специфікою
методів науки. Тут до уваги береться тільки істинність наукового
знання, а цінність методів пізнання залишається поза увагою.
За прагматичного підходу мова йде про цінності. У процесі
пізнання цінність реалізується не як пояснення, а як розуміння.
Вихідним пунктом ціннісного відношення є думка, яка функціонує
як проект чи стандарт. Прагматичний метод використовують і в
«науках про природу, і в «науках про дух». Відповідно, методом
природничих наук є пояснення, методом гуманітарних –
розуміння. Висновок пояснення – судження про те, що є, висновок
розуміння – судження про те, що має бути. Часто присутнє й те, й
інше. У цьому разі наукові закони мають подвійний характер.
Пояснення й розуміння збігаються за своєю формальною
структурою: якщо пояснення – підведення під закон, то розуміння
– підведення під цінність.
Прагматичний метод не належить до усталених методів у науці.
Прагматика як семіотичний напрямок вивчає способи
використання людьми винайдених ними знакових конструкцій та
систем. Прагматика, в загальному філософському розумінні цього
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слова робить акцент на ефективності, дійсності відчуттів і думок.
Мова йде не про речі самі собою, а про їх значення для людей.
Прагматичний метод є підсумком зусиль представників різних
філософських напрямів ХХ ст. – від герменевтики до аналітичної
філософії. Прагматичний метод властивий навіть постмодерністам,
які виступають проти універсальних цінностей, але не можуть
уникнути цінностей через їх багатогранність. Домінує
прагматичний метод у прикладному природознавстві або
технічних науках, оскільки вони будуються за законами
ефективності та корисності, а корисність є одним з основних
принципів прагматичного методу. Природознавство відповідає на
запитання «Якою є природа?» Технічні науки досліджують
питання, що саме може людина виготовити з природного матеріалу
заради полегшення свого життя. На відміну від раціональності в
природознавстві, технічна раціональність є цілераціональністю,
для якої характерна прагматична впорядкованість. Прагматична
впорядкованість виступає як конструювання досягнення мети.
Отже, прагматичний метод – це передовсім метод залагодження
філософських суперечок, які без нього могли б тривати вічно.
Прагматичний метод у суперечках намагається витлумачити кожну
думку, вказуючи на її практичний наслідок. Якщо практичної
різниці немає, то різні думки, по суті, означають одне й те ж.
Прагматичний метод у природознавстві та гуманітарному знанні
формально подібні: в першому випадку факти співвідносять із
законами, у другому – з цілями та цінностями. Та на цьому їх
подібність завершується, оскільки структури їх не збігаються.
У природознавстві науковий закон актуальний, в гуманітаристиці
цілі та цінності – потенціальні, вони визначають бажане майбутнє.
Тим-то прагматичний метод виходить за межі природничих і
гуманітарних наук. Будь-яку науку – фізику, математику чи
історію можна розглядати як діяльність людей для досягнення
цілей та реалізації цінностей.
Список літератури:
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Максим Середа
Науковий керівник – асист. Горохолінська І.В.
Шаманізм як особлива форма світовідчуття та світобачення
Шаманізм як первісна форма релігійних вірувань є
надзвичайно складним і цікавим способом осмислення
навколишньої дійсності. Виникнувши ще на зорі людського
розвитку в певних регіонах, він існує й до тепер. Проте знання
про нього до цих пір не надто систематичні. Це пов'язано з тим,
що шаманізм у різних частинах світу (Аляска, Центральна
Африка чи Океанія) має свої характерні особливості та
відмінності. Ми зосередимо свій дослідницький погляд на
проявах шаманізму у корінного населення Північної Америки.
Племена, які населяють Новий Світ, надзвичайно різнорідні,
але, вивчаючи їх, можна виокремити характерні для всіх та
узагальнюючі риси. Їхнє релігійне життя викликає інтерес з
багатьох причин: унікальність автохтонного населення Америки
та його культури, визначення впливу шаманістичних практик на
релігійність сучасних американців, а також, безперечно,
вивчення культів індіанців Північної Америки дає змогу більш
детально розуміти первісні форми релігії, які на багатьох
територіях уже «відмерлі».
Специфічно, що шаманом у індіанців ставав той, хто мав
найсильніші видіння у сні (у Сибіру шаманом ставала людина з
видимими фізичними чи психічними вадами) та отримав духів
покровителів. Кількість духів була обмеженою, а тому людина,
яка хотіла стати шаманом, могла купити (або докупити)
потрібних їй духів (духи відповідали за врожай, полювання,
лікування тощо). Чим більше у шамана духів – покровителів,
тим сильнішим він вважався і тим більше людей до нього
зверталося. Шаман перед, тим як розпочати здійснювати свої
функції, розпочинав полювання на морську видру (калана), язик
якої повинен зберігати до смерті. Усім іншим представникам
племені заборонялося полювати на цих видр, що,очевидно є
свідченням первісного тотемізму.
Головна функція, здійснювана шаманом, - лікувальна.
Шамани ділились на дві групи: вабіно (ті, які практикують
наодинці) та міде (ті, які об’єднувались у культовий союз, –
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мідевівін). Члени союзу разом виконували суспільні та релігійні
дійства й церемонії. Засновником і покровителем шаманського
союзу вважався Мінабожо (Великий заєць – культовий герой,
деміург, можливо, творець світу). Шаманська медицина
спиралася на народні способи лікування, проте інколи цілком
раціональні лікарські дії переходили в ритуал. Так, у індіанців
Канади є традиція очищуватися шляхом відвідування бані.
Обряд з аналогічним значенням існує і південніше аж до Чілі,
але там для очищення пускають кров чи приймають речовини,
що викликають рвоту.
Поховальний культ у племен півночі надзвичайно різний.
Одні закопують своїх померлих, інші прив’язують до верхівки
найвищого дерева або спалюють тіло. Загалом обряд
проводження мертвого в останню путь супроводжується
релігійними дійствами та інколи шаманським камланням
(процес спілкування з духами). До тіла померлого прийнято
доєднувати частку тотемної тварини, що має на меті спрощення
шлях до найкращої посмертної перспективи (назвати це Раєм
недоцільно). У племені могікан найкращим кінцем життя є
приєднання до свого племені на небесах, яке у повному складі
сидить навколо багаття.
Загалом говорити про якісь універсальні характеристики
шаманізму дуже важко, оскільки він має свої характерні
особливості в кожного племені й лише у Північній Америці
різноманіття практик нараховує кілька сотень. Можна говорити
про якісь спільні риси шаманізму екскімосів Аляски та Сибіру,
оскільки ці племена раніше населяли одну територію, а потім
розділилися, проте в загальному культурному розвитку не
розвивалися. Шаманізм же Африки має суттєві відмінності.
А тому доцільним видається висновок проте, що шаманізм
не можна вивчати як універсальне й типове явище, адже його
особливості залежать від регіону та народності, тотемних
коренів і природних умов. Урахування цих особливостей стане
добрим підґрунтям для дослідника не лише під час вивчення
первісних релігійних уявлень, а й для систематизації знань про
більш зрілі форми релігій.
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Юлія Спіжавка
Науковий керівник – доц. Шкрібляк М.В.
Релігійний світогля і науковий дискурс доби
постмодерну
Сучасні культурні перетворення в умовах глобалізації
загострюють потребу переосмислення та нової оцінки значення
взаємозв’язку між релігійними і світськими елементами
світогляду. З одного боку, ми розуміємо, що європейська
культура сформувалась і досягла такого високого рівня розвитку
завдяки християнству, а з іншого, – неможливо не помічати, що
цей рівень є головною причиною трансформації самої
християнської духовності, що опинилася під пресингом
секуляризації, характерної для ХХ ст.
Між тим, стає дедалі очевиднішим, що сцієнтистський
світогляд уже давно себе дискредитував і не вписується в
загальну картину нової ментальності, хоча в сучасній літературі
дедалі наполегливіше дискутується питання про можливість
інтеграції наукового та релігійного (богословського) знання.
За таких умов релігійне світосприйняття неминуче
трансформується, пристосовується до нових реалій, аби
зберегти свій статус і реалізувати ще не вичерпаний
інноваційний потенціал. У цьому зв’язку, О. Богданова
справедливо наголошує, що “дослідження спроб адаптації
християнства до кризової по своїй суті культури постмодерну
показує, що вони призводять лише до поглиблення
секуляризації», вираженням якого є перманентний процес
внутрішньої руйнації християнства. Опинившись у цьому стані,
воно «не може стати духовною опорою для подолання кризових
явищ у розвитку особистості західної культури кінця ХХ
століття. Іншими словами, адаптація християнства до культури
постмодерну призводить до того, що формується християнство,
в якому немає вже нічого християнського і яке буде сприяти
освяченню й поглибленню кризових явищ у розвитку
особистості, що належить до цієї культури” [1, c. 126].
Зрозуміло, що зберегти свій вплив на масову свідомість у
ситуації поширення постмодерністської парадигми мислення
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релігія не може, не пристосовуючись і не вписуючись у
загальний контекст, який ґрунтується на принципах плюралізму,
діалогічності, толерантності тощо. Оскільки ці настанови
ігнорувати вже неможливо, тому залишається реалізувати якраз
ті можливості, які, за умови невизначеності, здатні призвести до
спонтанної самоорганізації за законами синергетики (появи
порядку з хаосу). Водночас постмодерн дискредитував
світоглядні настанови попередньої модерністської доби, проте
якісно нові світоглядні орієнтири лише формуються.
Нове
світорозуміння
повинно
враховувати
досвід
аксіологічного протиставлення знання і віри. Нові реалії
культури постмодерну вимагають адаптувати старі схеми до
сучасної ситуації, сформованої в тому числі фундаментальними
досягненнями науки, техніки, технології. Разом із тим,
абсолютно виправданим є критичне ставлення до світоглядних
претензій наукового мислення, пов’язаного з тією чи тією
філософією. "Якщо домінуючими образами до-сучасного світу
були органічні образи, в сучасному світі панували образи
механістичні й дуалістичні, то для постмодерністського світу
найбільш характерними є історичний, відносний і особистісний
образи. А це неминуче веде до плюралізму" [2, с. 144].
Отже,
якщо
раніше
сцієнтистське
світорозуміння
трактувалось як універсальна мова, то в контексті
постмодерністського плюралізму християнський дискурс
набуває нового ідейно-смислового та праксеологічного і, навіть,
прагматичного значення.
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Павло Старіков
Науковий керівник – асист. Роман І. О.
Інтертекстуальна герменевтика ап. Павла
Інтертекстуальність (фр. Intertextualite – міжтекстовість) –
термін, що вживається для позначення спектра між текстових
відношень і постулює, що будь-який текст завжди є складником
широкого культурного тексту. Полягає у відтворенні в
літературному творі конкретних літературних явищ інших творів,
більш ранніх, через цитування, алюзії, ремінісценції, пародіювання
та ін.
П. Рікер розглядає інтертекстуальність як підвид метафори.
Два тексти, що не мають буквального чи логічного зв’язку,
розглядаються разом – результатом цієї взаємодії є виникнення
нового смислу. П.Рікер стверджує, що ця «інтертекстова»
структура, завдяки якій один текст читається в світлі іншого, є
ключем
до
метафоричного
тлумачення
[2,194-195].
Інтертекстуальність має універсальний герменевтичний характер,
оскільки об’єктивує глибинну семантику авторської інтерпретації
через взаємодію метафори, використаної в тексті з функціональносемантичними полями історичних епох чи конкретних культур. На
думку П.Рікера, ці глибинні семантичні інтертекстуальні структури
оживають лише в середовищі конфлікту інтерпретацій відповідної
метафори, метонімії чи тексту. Для ілюстрації, П.Рікер
використовує послання ап. Павла. до Римлян. Оскільки
французький мислитель не ставить за мету розкрити теологічний
зміст відповідних текстів, екзегетичний зміст інтертекстуальної
герменевтики ап.Павла розкривається лише побіжно, неточно.[3,
373-512] Наша ідея полягає в тому щоб, згідно з принципом
«герменевтичного
кола»,
максимально
конкретизувати
інтенціональну структуру розуміння самого автора послань через
систематичний аналіз усіх текстів ап.Павла. Експлікація ключових
настанов інтертекстуальної герменевтики ап.Павла дозволить не
лише чіткіше усвідомити вектори інтерпретації відповідних
метафор в провідних екзегетичних традиціях, але й з’ясувати
можливості гермневтичної методології в сучасному філософському
дискурсі. [1, 15].
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Герменевтична своєрідність тлумачення ап.Павла може бути
виявлена шляхом зіставлення Рим. 10, 5-10 з відомим талмудичним
текстом, baba Mesia 59b, що апелює до Повторення закону 30, де
пропонується інше тлумачення. ап.Павло апелює до Повт. Зак. 30,
11-14 для того, щоб показати, що слово Бога близьке, а тому живе,
вільне, здатне витримувати герменевтичні трансформації,
розкриваючи благодать Божу так, як не могли навіть уявити собі
попередні покоління читачів. (У даному випадку підтверджується
здогадка про безмежність рівнів «герменевтичного кола»). Рабин
Іошуа, судячи з усього, також посилається на той самий текст,
доводячи, що герменевтичні відхилення неприпустимі. [1, 9].
Суть інтертекстуальної герменевтики ап.Павла полягає в тому,
що він знаходить приховані Євангельські смисли в Писаннях
Старого Завіту. Його тлумачення Писання показує можливість
розуміти Старий Завіт як надзвичайно алюзивний за характером
текст, у метафорах якого вбачається керігма. Павлів дискурс слугує
підсумком алюзивної коплексності його великого субтексту. Щоб
зрозуміти смисл Писань, треба інтерпретувати текст з позиції
Євангельського одкровення, яке розвивається разом із збагаченням
герменевтичного досвіду інтерпретатора, розширенням горизонту
розуміння читача. І хоча результат досягається за допомогою
різних герменевтичних стратегій, ключові настанови Павлової
інтертекстуальної герменевтики залишаються незмінними.
Отже, інтертекстуальність герменевтики ап.Павла полягає не в
тому, що він довільно трактує тексти Писань, а в тому, що він
прагне показати смислопороджуючий потенціал справжнього,
прихованого змісту Старого Завіту, з перспективи свого,
Євангельського, дискурсу, використовуючи при цьому алюзії та
різні герменевтичні засоби.
Список літератури:
1.Ванхузер К. Дж. Искусство понимания текста. Литературоведческая
этика и толкование Пмсания. Пер. с Англ. – Черкассы: Коллоквиум, 2007. –
736 с.
2.Хейз Р. Отголоски Писания в посланиях Павла. – Черкассы:
Коллоквиум, 2011. – 281 с.
3.Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр.,
вступ. ст. и коммент. И.С. Вдовиной. — М.: Академический Проект, 2008. —
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Мар’яна Стефанів
Науковий керівник – асист. Мудеревич В.І.
Вплив християнства на духовний світ середньовічного
обивателя: аспекти концептуального аналізу
Після падіння Західної Римської імперії та потужної інвазії
варварів, на теренах Західної Європи починає формуватися
якісно новий соціум. Старі античні морально-ціннісні, духовнорелігійні пріоритети втрачали свою актуальність, що
закономірно створювало потребу у нових формах суспільної
свідомості. На зміну політеїстичним віруванням в олімпійських
богів приходить віра в єдиного Бога-Творця. Поступово
християнське віровчення формує світогляд нового типу, який
визначає цілком конкретні пріоритети для середньовічного
обивателя. Тому зрозуміти тогочасну духовну культуру
неможливо поза впливом християнства, яке органічно визначило
ціннісні та ментальні вектори її розвитку.
Не виникає сумніву твердження про те, що середньовічне
суспільство мало досить складну структуру. Представники
кожного із станів (духовенство, рицарство, простолюдини)
дотримувалися власних інтересів, але об’єднувало їх одне –
християнство. З огляду на це, мета даного опису зумовлює
необхідність векторів впливу християнського віровчення на всі
сторони життя середньовічної людини. З огляду на обмежений
обсяг розвідки, спробуємо сформулювати поставлені завдання
тезисно.
По-перше, середньовічний обиватель сприймав християнство
як єдиний шлях для досягнення вічного життя. Це була
своєрідна «терниста» дорога, якою мав пройти вірянин до
абсолютного блаженства. Даний шлях сприймався, на
ментальному рівні, як дотримання усіх Божих заповідей, що
були зафіксовані у Святому Письмі. На думку одного із
найавторитетніших західних отців Церкви Августина
Блаженного, «Вони навчилися, що слід любити Того, Хто
постраждалих за Нього збагатить вічним блаженством…» [с.
21.]
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По-друге, у дотриманні релігійних ритуалів й моральних
настанов людина бачила сенс свого земного життя. Він зводився
до
смиренного
дотримання
обов’язку
християнської
доброчесності у повсякденній життєвій практиці. Авторитетами
у цьому були життя святих, а також напучування отців й
учителів Церкви, у творах яких актуалізувалася саме така
життєва позиція. Цінності земного життя розглядалися ними як
гріх, а покірність, аскетизм постають у вигляді найважливіших
критеріїв життєвої практики.
По-третє, у свідомості середньовічного обивателя значну
роль відіграла належність до громади або станової корпорації.
Під впливом християнства люди прагнули до створення єдиної
громади єдиновірців. У спільній молитві вони долучалися до
Одкровення та їх поєднувала всезагальна християнська мораль,
свідомість й практика. Отже, християнська релігія зуміла
згуртувати, вибудувати універсальні цінності середньовічного
соціуму. На думку окремих фахівців, людина втрачає будь-які
риси індивідуальності, плинність часу визначається звуками
церковних дзвонів, сходом сонця, змінами пір року, для
середньовічної людини життя рухається по колу. Суспільство
сприймається як єдина община, в якій домінували єдині
онтологічні, сотеріологічні, ментальні, есхатологічні та ціннісні
пріоритети.
Отже, можна зробити висновок, що християнське віровчення
визначила духовно-релігійні й морально-ціннісні основи
духовної культури Західної Європи в епоху Середньовіччя.
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Ульяна Тимошенко
Науковий керівник – доц.. Козьмук Я.Р.
Постмодерністська методологія Ж.Дерріда
Один із провідних постмодерністів сучасності Ж.Дерріда
зробив величезний внесок в історію філософії, відкривши і
показавши кардинально новий спосіб мислення, що одночасно й
зацікавлює, в ставить перед ще більшими проблемами
величезну кількість сучасних дослідників. Він показав
нерозв’язаність багатьох філософських питань, які вже
вважалися вирішеними. І розв’язував він їх у край незвичайний
та заплутаний спосіб, завжди залишаючи кожному місце для
особистої інтерпретації.
Ним жорстко критикується, як особливий принцип, властива
європейській культурі та філософській традиції «центрація».
Попередня епоха, згідно із Ж.Дерріда - здійснювала аналіз,
розклад на елементи винятково з метою пошуку принципу всіх
принципів, центру всіх центрів, що виражалось у прихильності
до понять «центр», «стовп», «опора», «основа» тощо. Без цього
вважався немислимим ніякий порядок у всесвіті.
Натомість французьким філософом впроваджується в філософію
методологія розрізнення. Цей неологізм або ж неографізм Дерріда
трактує як дещо схоже на грецький середній стан – поза
антитезою активності та пасивності. Différаnce – це умова
формування форми, умова визначення. Позитивні науки можуть
описувати лише ті чи інші вияви différаncе, але не différаnce як
таке, хоча процеси та стани, пов’язані з différаnce, мають місце
всюди. Différаnce складає основу опозиції наявності та
відсутності, основу самого життя. Différаnce є не просто
активним початком, – воно встановлює опозицію між
пасивністю й активністю. Завдяки своєму німотному «а»,
différаnce може бути віднесене до того, що класичною мовою
можна назвати джерелом розрізнень, процесом їх вироблення,
розрізненнями між розрізненнями, грою розрізнень [2, c. 170].
Différаnce, згідно із Ж. Дерріда, створює простір, який містить
філософію в собі, простір, у якому філософія «виробляє свою
систему і свою історію». Поділ усього сущого на пари
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протилежностей як характерний жест метафізики присутності
(метафізичні опозиції), на думку Ж. Дерріда, не має ні
найменшого значення для розрізнення, оскільки поняття гри
знаходиться за цією опозицією, «до і по ту сторону філософії» і
вказує на «єдність випадковості та необхідності».
Усередині «філософського розрізнення» Ж.Дерріда на
перший план висувається проблема письма (ecriture).
Філософську дисципліну, яка в особливий спосіб досліджує
письмо, Ж.Дерріда назвав граматологією. Поняття письма в
граматології набуває специфічного значення. Ж.Дерріда
стверджує, що письмо – це слід, що вказує на присутність
певного змісту, який потребує подальшого розкриття. Цей зміст
може бути розкритий, подібно до того як сліди коліс, що ведуть
до сільської хати, можуть розказати нам про техніку, яку
використовує селянин. У «Граматології» Ж.Дерріда намагається
показати, як розшифровувати різноманітні види «слідів», що
приховані в письмі. Прикладом може слугувати звернення до
текстів Ж.-Ж. Руссо. Вони тлумачаться як своєрідне заміщення
усної мови, виказаного слова, як змістове доповнення до нього.
Так, у «Сповіді» Ж.-Ж.Руссо, текст, згідно з Ж.Дерріда, повинен
стати опорним пунктом для розкриття чогось іншого, а саме
життя Ж.-Ж.Руссо, розвитку світогляду цієї людини [1, c. 239].
Удавшись до подібних витлумачень, Ж. Дерріда розробив
«логіку восповнення». Поняття восповнення часто вподібнюють
добавці до деякої готової та цільної тотальності. У тексті
Ж.Дерріда «Про граматологію» восповнення виступає в різних
контекстах: як структурне правило, гра, ланцюг, структура,
система, закон, правило, логіка, структурна необхідність,
графіка, механізм, дивний спосіб буття (що передбачає
одночасно й надлишок, і нестачу, і навіть, як ціла «епоха».
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Уляна Тимчишин
Науковий керівник – асист. Горохолінська І.В.
Церква та проблеми біоетики: ідейний контекст та
шляхи осмислення
Сьогодні, внаслідок поступу в медицині й через те, що в
культурному контексті
часто не лишається місця для
трансцендентного, питання біоетики набирають деяких нових
характерних рис [1, с.93]. Біоетика розглядає величезну кількість
актуальних проблем нашого буття, що стосуються морального
вибору людини: аборт, евтаназія, смертна кара, гомосексуалізм –
це все сфери зацікавлень науки біоетики, а також ті проблеми, які
не можуть не хвилювати Церкву як інститут, що виконує в
суспільстві ряд важливих соціальних функцій. Людина
сьогодення у своїй свободі хоче контролювати усе: і народження,
і життя, і смерть. Посилаючись на здобутки сучасної науки,
людина бере на себе повноваження, які споконвіку Церквою
відводилися винятково Богу: задавати межові параметри буття
людини у світі. А тому, завдання, яке ставить перед собою
сучасна Церква полягає в тому, щоб досягнути певного
компромісу між науковцями та віруючими заради розв’язання
найгостріших біоетичних проблем.
Якщо узагальнити, то можна виділити два підходи до
розв’язання біоетичних проблем: медичний та духовний. Якщо
щодо першого, то його підґрунтя відоме: він апелює до того, що
людина як свідома істота, що володіє свободою має повне право
на те, щоб у довільний спосіб «розпоряджатися своїм тілом». Так
обґрунтовується право жінки на аборт, смертельно хворих на
«легку смерть» тощо. Інколи видається, що Церква дещо
обережна й не смілива у вирішенні цих не легких, колізійних
біоетичних проблем. Хоча це не зовсім так. Найперше Церква
говорить про те, що добрий намір потрібно реалізовувати через
добре діло, тобто замало мати добрі наміри, адже через
нерозуміння та незнання можна зробити невиправну помилку, що
може зашкодити найдорожчому, що є у людини – життю.
Середовище, в якому живе людина, має надзвичайно великий
вплив на неї та її рішення. Церква ставить собі мету: викоренити
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проблему негативного впливу стереотипних штампів, які через
недосконалість і порочність нашого суспільства заполонили весь
наш життєвий простір. Тобто з проблемою, наприклад, абортів
потрібно починати боротися, виховуючи саме суспільство,
намагаючись виховати його в такому дусі, щоб не боротися з
наслідками небажаної вагітності, а попередити її. «Церква до цієї
проблеми прагне залучати катехитів, соціальних працівників,
медиків, які мусять пояснювати, що аборт має наслідки не лише
для конкретної жінки, подружжя, а для цілого суспільства. Лише
тоді можна формувати нове суспільство, коли переважатимуть
цінності та «культура життя»» [Див.: 2].
У питаннях трансгендеру та гомосексуалізму Церква прагне
захистити таких людей, адже такі люди дуже часто потребують
ще більшої турботи та допомоги, ніж інші. Проблемою є те, що
суспільство, яке знаходиться поза Церквою, замість того, щоб іти
на мирний діалог з нею, навпаки провокує її та намагається
знайти підтекст у кожному її слові. А для розв’язання цієї
проблеми необхідно усвідомити, що інколи потрібно переступити
через власну гордість і
стереотипні переконання, заради
суспільного блага.
Попри
певну
секулярність
сучасного
суспільства,
найактуальніші та найболючіші його проблеми не можуть
залишатися поза увагою Церкви, щоправда, говорити про їх
остаточне розв’язання не можна. Але відкрите та широке
обговорення цих проблем представниками як Церкви, так і
громадських організацій, медиками, науковцями дасть
можливість накреслити певні шляхи поліншення існуючої
ситуації.
Список літератури:
1. Енцикліка Evangelium vitae святішого отця Йоана Павла II до
єпископів, священиків і черниць, світських католиків та до всіх людей
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Леся Ткачук
Науковий керівник – асист. Радзиняк Т.І.
Проблема української філософської мови
Лінгвістичний поворот у філософії ХХ століття відкрив небачені
горизонти і розмаїту сутність мови. Завдяки цьому сьогодні за мова
відіграє величезну роль у житті людини і людства загалом. Цей факт
був встановлений ще у стародавні часи, але саме доба Постмодерну
вгледіла в ньому всю повноту людського буття. Відтак мовні
дослідження почали сягати найвіддаленіших закутків області свого
предмета і, зрештою, утворилася низка мовознавчих і
лінгвофілософських дисциплін. Однією зі сфер дослідження останніх є
аналіз філософської мови. Сучасна україномовна філософська спільнота
усвідомлює, що такий аналіз підводить до розв’язання першочергових
проблем української філософії, насамперед, питання її автентичності та
самобутності, яке червоною ниткою пронизує й інші дотичні проблеми.
Ознайомлення зі специфікою філософської мови певної нації, чи
народу демонструє безліч труднощів у сучасному філософському
дискурсі, в першу чергу пов’язаних із процесами глобалізації. Задля
досягнення консенсусу та взаємопорозуміння світова філософська
спільнота змушена створювати відповідний єдиний мовний простір, що
означає перевагу однієї мови над іншою.
У цьому контексті можна говорити про асимілятивні тенденції,
можуть призвести до втрати особливого колориту філософій окремих
націй та народів або й узагалі їх знівелювати. «Філософія не є
розумовою діяльністю, яка лише зовнішньо пов’язана з мовою, а з
іншого боку, не є й діяльністю, монопольно пов’язаною лише з певними
«обраними» мовами, які одні лише мусять вважатися «філософськими».
Навпаки, кожна мова надає її носіям унікальні і неповторні ресурси
філософування – певна річ, будучи при цьому сама продуктом
унікальних та неповторних умов суспільного життя, історичних
обставин розвитку певного народу тощо» [1, 8].
Складно описати сьогодні стан сучасної української філософської
думки з огляду на ті поневіряння, які їй довелося пережити. Та все ж, на
нашу думку, ми стоїмо на порозі відродження та розквіту української
філософії. Тому сьогодні видається доречним питання про
самовизначення українського народу, яке в першу чергу повинно
відбутися через мову. Ця проблема стоїть досить гостро, оскільки у
теперішній українській ситуації повного усвідомлення ролі мови та її
значення у становленні нації ще й досі немає [Див: 2, 162].
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Головною умовою розв’язання проблеми є визнання філософського
потенціалу української мови, її схильності до філософії. Адже
«справжньою основою кожної з численних європейських філософій
постає набір не універсальних, а цілком унікальних філософських
концептів, які повною мірою розкривають своє смислове багатство
лише у рідному для них мовному оточенні» [1, 8]. Тож для українських
мислителів мовне питання повинно стояти першим пунктом плану
порядку денного.
Таке претензійне висловлення виправдовується онтологічним
статусом мови. Це означає, що мова – це той світ, у якому живе народ –
особливий, не схожий ні на який інший, світ [Див: 2]. Коли ми
філософуємо однією мовою, то різкий перехід на іншу буде
потраплянням у другий світ, а отже, роздвоєнням, розірваністю
свідомості. Різні мови – різні світи, а не один світ з іншого погляду.
Звідси випливає потреба розробки системи україномовного
філософського дискурсу, тобто створення власне українського поля
філософування.
Та надважливим завданням у цьому процесі є сувора політика щодо
формування філософської термінології сучасної української мови. Щоб
успішно справитися з цим завданням, потрібно ставитися до мови поособливому, спираючись на твердження, що мова не є інструментом.
Вона не може розглядатись як призначена винятково для комунікування
чи осягнення якихось істин тощо. ЇЇ належить розглядати не як засіб,
знаряддя, а як мету, самоцінність [Див: 2, 10].
Міцне коріння є умовою для росту здорового дерева, пахучого
цвіту та корисних плодів. Очевидно, що мова і є тим корінням яке ми
зобов’язані плекати, аби отримати гарний урожай – таку потрібну і
жадану українську філософію.
Список літератури:
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Перспективи національної само ідентифікації
української держави в ХХІ ст.

Для України, як географічного центру Європи, територією
якого традиційно проходили трансконтинентальні торгові шляхи,
зближення з ЄС вбачається пріоритетним напрямом її ґеостратегії
поступового входження до європейської цивілізації. Тим більше,
що за культурними традиціями та ментальністю неагресивної нації
(чого варта у сьогоднішньому, досить агресивному світі, відмова
України від ядерної зброї), українці досить близькі до багатьох
європейських народів, а за терпимістю до негараздів – навіть
можуть дати фору будь-якій нації [2].
Суттєвою компонентою суспільного життя для України
залишаються водночас її відносини з Росією, з якою вона пов'язана
упродовж століть спільною історією − духовними традиціями та
науково-технічним співробітництвом, торговельними відносинами
та економічною і культурною взаємодією регіонів, родинними й
особистими людськими взаєминами. Адже, як стверджував,
видатний російський лінгвіст і культуролог князь Миколай
Трубецькой, "культура, що з часів Петра живе та розвивається у
Росії, є органічним і безпосереднім продовженням не московської,
а київської, української культури" [3].
Українська ідея, маючи протягом історії різні змістові
модифікації, відрізнялася від російської насамперед тим, що була
пов’язана із завданнями національного визволення або, в
щасливішому випадку, утвердження державності, а не її
розростання чи реформування, чи боротьби за місце в
геополітичних поділах світу. Це зумовлювало її більшу
«заземленість», більшу соціальну демократичність. Від російської
ідеї вона відрізнялася й меншим розмахом, ніколи не претендуючи
на «порятунок людства» і задовольняючись більш локальною
роллю.
Самостійне історичне буття українського народу має бути
забезпечене культурно, інакше залишиться неповноцінним і
надломленим. Ідеться не про витіснення російської культури, і в
цьому зв’язку варто зазначити про нерозумність новоукраїнського
патріотичного стереотипу про російську мову як «мову іноземної
держави»: адже це рідна мова багатьох українських громадян, вона
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змалку знайома майже всім українцям, подобається це комусь чи
ні, тому її нинішній статус не можна порівнювати із статусом
англійської чи будь-якої іншої), − отже, йдеться, радше, про
оптимізацію взаємин російської культури з українською, про
збалансування її присутності − присутністю інших культур світу.
А головне − про конкурентоспроможність самої української
культури, її здатність задавати тон інтелектуальному і культурному
життю свого суспільства, адаптувати для суспільства культурну
реальність світу. Тільки тоді надійно зміниться співвідношення
між потенціалами обох культур і взагалі, і в самій Україні
насамперед. Елементами національного культурного проекту
мають бути і реальне освоєння всієї повноти культурної спадщини,
перетворення її на дієвий чинник самоусвідомлення суспільства, і
подолання стереотипів сприйняття української культури, і
модернізація
інфраструктури
культури,
її
технологічне
переозброєння.
Пошук нової системи ідеалів сьогодні для України важка,
але й найважливіша справа, тому що лише на цьому шляху
можливий вихід із тієї духовної, культурної та соціальної кризи,
яку переживає країна. Також можна зазначити, що Україна володіє
усім необхідним потенціалом для ефективної міжцивілізаційної
комунікації. Український соціум сформував особливу систему
цінностей, що є синтезом різних цивілізаційних парадигм. Саме
Україна здатна започаткувати міжцивілізаційний діалог і довести
можливість логічного згладження етико-гуманітарного конфлікту
цивілізацій у майбутньому.
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Іван Турчинський
Науковий керівник – викл. Луцан І.В.

Монашество РКЦ: орден святого Домініка
Домініканці – монахи Ордену Проповідників, (Ordo Fratrum
Praedicatorum). Римо-католицький чернечий монаший орден
заснований на початку XIII ст. св. Домініком Гузманом в Тулузі
(Франція).
Орден проповідників був заснований тоді, коли у Західній
Європі масово і неконтрольовано поширювались різні єретичні
рухи, які протистояли основним догматам і віровченням
Католицької церкви. Ще на початку XIII ст. у провінціях
Південної Франції проводила свою
діяльність група
католицьких священиків-проповідників іспанського походження, метою їхньої проповіді було протистояння вченню
альбігойців (Альбігойці були французькими послідовниками
вчення катарів (від грец. Katharos – чистий). Суть даної єресі
полягала в дуалістичній єресі, згідно з якою весь світ є
творінням злого Деміурга і тільки людська душа є частинкою
добра. Відповідно, завданням людини є звільнення від усього
земного, тілесного. Не визнавали віри у воплочення Ісуса
Христа, а стверджуючи, що Він був лише чистим духом, а його
тіло було тільки примарою [2, с. 234].
Катари різко критикували Католицьку церкву за обряди, які
вважали забобонними церемоніями та дійствами, а також за
спосіб життя, який проводили римо-католицькі священики
(часом розкішне). Очільником даної групи проповідників у
1207 р. стає Домінік Гузман. У квітні 1215 р. за ініціативи
о. Домініка ця монашеська спільнота була реорганізована в нову
чернечу громаду, яке отримало благословення від єпископа
Тулузи Фулка. Після консультацій із папою Інокентієм ІІІ новий
чернечий інститут прийняв і адаптував устав святого Августина.
У 1216 р. о. Домінік із братією написали першу частину
конституції нового ордену. Великий акцент було зроблено на
повній вбогості ченців (це великою мірою було відповіддю на
закиди католикам з боку альбігойців).
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Завдяки цьому правилу, домініканців відносили до одного із
,,жебруючих” орденів, так званих ,,мендикантів”. 22 грудня
1216 р. папа Гонорій ІІІ буллою Religiosam vitam визнав та
підтвердив заснування нового Ордену проповідників.
Фундаментальний внесок у формуванні духовної традиції
ордену домініканців зробив Раймонд Пеньяфортський, один із
перших Генералів Ордену, який створив і написав основні
правила для своєї громади. Ще при житті о. Домініка Гузмана
дуже активно почали засновуватися монастирі Ордену у різних
країнах Європи.
Велику роль відіграло піднесення церковного життя після
IV Латеранського собору, який відбувся у 1215 р. Домініканці
почали допомагати єпископам, починаючи проповідувати у
їхніх єпархіях [1, с. 34.]. Станом на 1221 р. було створено вже
вісім провінцій та 70 монастирів ордену домініканців у Іспанії,
Провансі, Франції, Ломбардії, Римі, Угорщині, Англії та
Німеччині. До кінця 1228 р. були заснована братія та монастирі
в Польщі, Скандинавії, Греції, а також на Святій Землі. У 1256
році послідовниками ордену св. Францика налічувалося вже
13000 членів.
Отож Орден Францисканців (Проповідників) є не просто
однією із чинних громад Католицької церкви, але й
контемплятивно - чинною, що й мав на меті св. Домінік.
Список літератури:
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Велика єктенія в Православному богослужінні:
історичний розвиток та змістове наповнення

Православним богослужінням називається служба чи
служіння Богу, яка складається зі співання та читання молитов,
читання
Слова
Божого,
здійснення
на
чолі
з
священнослужителем певних священнодій (обрядів), які
здійснюються за визначеним чином. Через здійснення таїнств на
богослужінні християни входять у таємниче спілкування з
Богом, і отримують від Бога благодатні сили на праведне життя
[1, с. 557].
Єктенія – слово грецького походження (грец. ἐκτενὴς)
означає ,,старанне моління” [1, с. 573]. Єктенії є однією з
головних складових частин богослужіння, вона входить до
складу більшої частини богослужінь Православної церкви.
Найчастіше використовуваних єктеній є п’ять: Велика (Мирна)
єктенія, Мала єктенія, Сугуба єктенія, Благальна єктенія, а
також Єктенія за спочилих. Велика єктенія відрізняється від
інших єктеній повнотою змісту, у ній перелічуються різні
потреби та прохання християн до Бога. Ця єктенія з перших
своїх слів нагадує нам що молитися до Господа потрібно в
,,мирі”, тобто не мати ні на кого гніву. За вченням Ісуса Христа,
ми не можемо приносити дари Богові якщо тримаємо зло на
ближнього свого (Мф. 5, 23-24).
Уже з I ст. збереглася молитва, не тільки близька за змістом
до нинішньої Великої єктенії, а й названа εκτενή την δέησιν
(старанне, протяжне моління). Таким ,,старанним молінням”
радить молитися св. Климент, єп. Римський, у своєму посланні
до коринфських християн, написаному у 90-100 рр. [2, c. 250].
Першоджерелом великої єктенії вважають євхаристичну
молитву, просительні молитви стародавніх літургій нагадують
її. З цих молитов, частина яких читалися перед освяченням
Дарів, а інші після, і виникли так звані єктенії. У пізніших
літургіях, як Східних, так і Західних Церков, заступницька
євхаристична молитва виголошувалася тільки священиком.
Пізніше стали залучати і дияконів, спосіб і ступінь цієї участі
диякона, а слідом за ним і народу в просительній євхаристичній
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молитві були різними. Диякон у своїх вигуках давав довгі
перефразування священичої молитви (в запрошувальній формі),
а народ відповідав на ці запрошення до молитви цілими
молитвами, а не короткими вигуками на кшталт ,,Господи
помилуй” [2, c. 253].
Єктенію на богослужіннях виголошує диякон на солії, а
священик виголошує лише виголоси в кінці кожної єктенії,
проте якщо диякона на богослужінні не має то єктенію
виголошує священик самостійно у вівтарі. Під час виголошення
єктенії диякон підносить перед собою складений кінець ораря.
Після кожного прохання диякон (а також і священик) хрестяться
і роблять поясний поклін. На закінчення виголосу священика, на
словах: ,,Отця і Сина, і Святого Духа” треба також зробити
хресне знамення і поясний поклін. Після виконання останнього
стиха на ,,Бог Господь” диякон хреститься і вклоняється перед
царськими вратами і йде у вівтар. Вклонившись горному місцю,
престолу і священику, диякон стає на своє звичне місце [3, c. 4344].
Єктенія в 1-й день Великодня і у всю Світлу седмицю
вимовляються дияконом зі свічкою в руках. Заупокійні єктенії, а
також єктенії при водосвяття прийнято вимовляти,
супроводжуючи проголошення прохань кадінням.
Отже, з проаналізованого матеріалу ми дізналися про
стародавнє походження Великої єктенії, а також за особливості
виголошення єктенії дияконом і священиком. Розглянули
практичні дії священика та диякона під час виголошення єктенії.
Список літератури:
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Серафим Слобідський, протоієрей, Закон Божий / Серафим
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Ганна Федоренко
Науковий керівник – асист. Руснак І.Г.
Мораль: концепції походження
та інтегративний потенціал
Мораль – складний та різноплановий аспект індивідуального та
суспільного життя, що викликає багато непростих, але завжди
актуальних питань. Протягом усього періоду розвитку етикосуспільної думки створено чимало концепцій виникнення моралі,
багато з яких якщо і не заперечують одна одну, то містять
суперечливі моменти.
Особливо актуальним постає питання джерела моралі та
моральності, необхідність систематизації філософських пошуків
минулого, зокрема – пошуки детермінант сучасних моральних норм.
Протягом існування свідомого людства погляди на мораль
змінювалися залежно від пануючого типу суспільної організації.
Кожен окремий підхід до тлумачення моралі обґрунтовує свою
перевагу і значущість. Релігійна мораль розповсюджується в якості
ґрунту певних релігій. Для релігійної людини єдиним джерелом
моральності є Бог. У підсумку – загальний етичний механізм
повністю регулюється релігією. Тома Аквінський зазначає: «ця
наука (теологія) може взяти дещо від філософських дисциплін, але
не тому, що відчуває в цьому необхідність, а лише заради
можливості кращого обґрунтування положень, що викладаються
нею. Бо свої основоположення вона запозичує від інших наук, але
безпосередньо від Бога через Одкровення. До того ж вона не слідує
іншим наукам як до таких, що є вищими відносно неї, але
звертається до них, як до підлеглих їй служниць» [3, c.824-827]. Це
дає підставу вважати, що на той час етичні догмати поставали
вторинними і були повністю підпорядковані релігії.
Деякі мислителі вважали, що у випадку зв’язку етики та релігії,
можливе потенційне руйнування моральних цінностей. Зокрема
Ж.-П.Сартр, З.Фройд, Ф.Достоєвський та ін. вважали мораль і
моральність справою суто особистою. Якщо дієвість етичних норм
залежить від того, чи є вони заповідями Бога, тоді будь-який вплив
на релігію негайно позначається і на них. Історія демонструє, що
недостатньо свідоме ставлення до релігії є слабким фундаментом
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для моралі, тому, на нашу думку, релігію не можна розглядати як
причину її виникнення.
На противагу релігійній вибудовується соціальна концепція
походження моралі. На думку Е. Дюркгейма, мораль – «система
об’єктивних правил поведінки, відмінною особливістю яких є
імперативність, примусовість та власна зацікавленість у моральних
цінностях» [1, с.110]. Тобто соціальний характер моралі
підкреслює її «священний характер», який споріднює її з релігією,
але не ототожнює. Дюркгейм вважав, що джерелом моралі, як і
релігії, є «суспільство, яке переважає індивіда за силою та
авторитетом».
Процес розвитку моралі та моральності невід’ємно пов’язаний
із процесом соціальної еволюції. На ранніх етапах життя первісний
колектив підпорядковувався базовим інстинктам, властивим
тваринам, але згодом потреба підвищення рівня суспільної
організації породила сакральні приписи. Переважно саме заборони
є основою первісних соціальних норм. Незважаючи на те, що
більшість з них тепер можна вважати недоцільними, деякі не
зникли з часом перейшли у форму моралізаторства, тобто сліпого
догматизму, що нівелює саму ідею моралі. Цієї думки
дотримувався і Ф. Ніцше, який неодноразово зазначав: «Догмат
про «непорочне зачаття»? Але ж ним принижено саме зачаття…»
[2, гл. 34].
отже, джерелом моралі можна вважати потребу людей
налагодити вигідні взаємозв’язки один з одним. І, незважаючи на
пріоритетність концепцій того чи іншого суспільного кола,
визнання того факту, що людство має спільне моральне підґрунтя,
має викликати в кожного прагнення наблизитись до
взаєморозуміння.
Список літератури:
1. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э.Дюркгейм. –
М.: Канон, 1996. – 431с.
2. Ницше Ф. Антихрист. Проклятие християнству / Ф.Ницше //
Сочинения в 2-х томах. – Т.2 . – М.: Мысль. – 1990. Перевод – В. А.
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Павло Харишин
Науковий керівник – асист. Бойчук Н.В.
Вплив зороастризму на іудео-християнство
Звертаючи увагу на витоки найпоширеніших у світі релігій,
таких, як християнство та іслам й частково іудаїзм, маємо на
меті простежити їх зв’язки з давнішими релігіями, які значно
раніше мали елементи монотеїзму. Мова йтиме про зороастризм
– монотеїстичну релігію, яка виникла на території Персії
(сучасний Іран), і яка характеризується радикальним дуалізмом
добра і зла. Виходячи з особливостей віровчення та історикокультурних умов появи, з релігієзнавчого погляду актуально
проаналізувати рецепції одного з перших монотеїстичних
культів у інших релігіях, зокрема іудаїзмі.
Зороастризм виник у першій половині І тис. до н.е. внаслідок
реформування Заратуштрою релігійного культу мідійців. Сам
Заратуштра вважається пророком, оскільки отримав одкровення
від бога Ахура-Мазди. Про нього як історичну особу до нас
дійшло дуже мало відомостей. Зороастрійське віровчення
зафіксоване у Авесті, автором якої вважається сам пророк. Цей
культ виник на основі вірувань давніх племен мідійців (згодом
персів) – маздеїзму, в межах якого поклонялися верховному
ахурі (багові) – Ахурамазді - як такому, що очолював нижчих
ахурів. Спочатку він не мав однозначно монотеїстичних рис,
оскільки проголошував дуалізм, тобто двозначність планетарної
енергетики, антагонізуючись на позитивну та негативну
сторони, добро і зло, світло й темряву, тепло і холод.
Культ, реформований Заратуштрою, ґрунтується на таких
основних положеннях: дуалізм; монотеїзм загробне життя;
воскресіння; Божий Суд; доброчинність. Сам засновник цієї
релігії згадується як Спаситель, Месія. Це співзвучно з
майбутньою ідеєю Христа, який прийшов у світ грішників
спасти людей від порочності.
Ведучи мову про появу монотеїзму, одразу спадає на думку
юдейський принцип єдинобожжя. Монотеїзм юдеїв (VIII ст. до
н.е.) проявився у поклонінні Богові Ягве, яке виникло на основі
політеїзму (кінець ІІ тис. до н.е.). Давні семіти поклонялися
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подружній парі – богу бурі і родючості Баалу і богині Беліт –
покровительці землеробства [1, с. 19-20]. У цьому можна
простежити логічний зв’язок «міграції» єдинобожжя на Схід, до
східного берега Персидської затоки і русла Тигр-Євфрату, тобто
до Вавилону. Відбувся цей процес перенесення монотеїзму
завдяки переселенню рабів з Палестини під час Вавилонського
Полону (597-539).
Еволюційному поштовху впровадження Заратуштрою
реформістського культу єдиного Ахурамазди передували, з
одного боку, релігійно-етичне вчення рабів-юдеїв, традиції
шанування Бога Ягве, а з іншого, – їх синтез з домінуюючим
маздеїзмом. Власне кажучи, традиція маздеїзму, яка згодом
трансформувалася у зороастризм, відобразилася ще й у течіях
парсизму, маніхеїв і навіть певною мірою у сучасному ісламі.
Маздеїзм органічно поєднався з ідеями азидів та відродив
політеїзм, порушивши так основні принципи монотеїзму
Заратуштри. Усі ці маздаїстські, чи, точніше, зороастриські
«єресі»,
здійснили
вплив
на
християнсько-ісламську
монотеїстичну традицію. Зокрема, юдео-християнська ідея
«диявола» була запозичена саме у зороастрійців у часи
Вавилонського полону [2]. Протистояння добра та зла
виявляється в антагонізмі темної і світлої сторони – боротьбі
Бога з Дияволом, Сатаною – (у християнській транскрипції)
грішним Ангелом Люцифером, праобразом якого є Арріманна
(Анхра-Майнью).
Отже, очевидний
вплив зороастризму на формування
засадничих монотеїстичних ідей релігій одкровення (іудаїзму,
християнства та ісламу). Зауважимо, що в межах цієї наукової
розвідки ми не претендуємо на вичерпність, а лише вказуємо на
основні аспекти порушеної проблеми. ми не претендуємо на
вичерпність. Ґрунтовніше цю проблему ще треба дослідити.
Список літератури:
1. Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного
религиоведения / М. Элиаде. – М.: Ладомир, 1999. – 488 с.
2. Keith A. Roberts Zoroastrianism / Keith A. Roberts //
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Володимир Череп’юк
Науковий керівник – викл. Симчич М.Д.
,,Пасхалія” в Східній і Західній традиціях:
компаративний аналіз
Богослужіння, яке складає істотну частину Церкви та
відображає внутрішній зміст самої віри і релігійний настрій душі,
завжди посідало центральне місце в християнстві, однак
розрахунок свят, чисел, тижнів і т.д. завжди створювало
проблемне кого. Незважаючи на багатовікову традицію
святкування Христового Воскресіння і до цього часу точаться
дискусії щодо питання ,,Пасхалії”. Кажучи простими словами
Пасхалія – це методика розрахунку дати Пасхи.
Так історично склалося, що до першої чверті II ст.
виокремилися дві традиції святкування християнської Пасхи.
Згідно з,,Церковною iсторією” Євсевія Кесарійського, церкви
Малої Азії завжди святкували Великдень в 14-ий день місячного
місяця нісана. Інша частина християнського світу дотримувалася
звичаю святкування Великодня в недільний день. З плином часу
ці дві традиції дійшли до конфлікту, що відомий як суперечка
між римським єпископом Віктором і Полікратом Ефеським [2, c.
69].
До кінця III ст. іудейська календарна практика, на думку ряду
християнських дослідників, стала надто безладною. Головна
проблема була в тому, що єврейська практика іноді
встановлювала 14 нісана ще до весняного рівнодення [3, с. 43].
Перший Вселенський Собор у Нікеї в 325 р. прийшов до
висновку, що християни повинні використовувати єдиний метод
для визначення дати Пасхи, оскільки пасхальний місяць треба
вибирати так, щоб Пасха святкувалася після дня весняного
рівнодення.
Згодом у Римі була розроблена власна Пасхалія, що суттєво
відрізнялася від александрійської. Наприкінці III ст. в Римі були
введені 84-річні таблиці. Змінений 84-річний цикл був прийнятий
в Римі протягом першої половини IV ст. Вікторій Аквітанський
зробив спробу адаптувати александрійський метод до римських
правил в 457 р. у вигляді 532-річної таблиці. Таблиці Вікторія
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використовувалися в Галлії та Іспанії, поки не були замінені
таблицями Діонісія Малого в кінці VIII ст. [1, с. 83].
З початку VIII ст. александрійська Пасхалія стала загальною і
використовувалася в Західній Європі аж до григоріанської
календарної реформи.
У 1582 р. Римським папою Григорієм XIII була введена
григоріанська пасхалія, яка використовується Римо-католицькою
церквою й сьогодні. Німецькі протестантські держави
використовували астрономічну пасхалію, засновану на
Рудольфінських таблицях Йоганна Кеплера між 1700 і 1774 рр., в
той час як Швеція використовувала цей метод з 1739 по 1844 рр.
З плином часу в протестантських країнах відмовилися від цієї
практики і прийняли григоріанську Пасхалію.
У 1583 р. Папа Григорій XIII направив Константинопольському патріарху Єремію II послів з пропозицією перейти
на григоріанський календар. Константинопольський собор, що
відбувся в 1583 р., відкинув пропозицію як таку, що не відповідає
канонам святих Соборів. Крім того, послідовники григоріанської
Пасхалії, як і послідовники григоріанського календаря, були
піддані анафемі.
Уже у XX ст. робилися спроби спрямовані на відновлення
пасхалічної єдності християнського світу. Щодо Пасхалії
Всеправославна нарада в 1923 р. прийняла ухвалу, яка скасовує
обчислення за будь-яким циклом і наказує святкувати Пасху в
першу неділю після 1-го повного місяця, після весняного
рівнодення, яке визначається астрономічно для Єрусалимського
меридіану [3, с.103].
Отож з проаналізованих матеріалів видно, що всі пасхалічні
реформи є частинками довготривалого і складного розвитку всієї
християнської Пасхалії, яка триває і сьогодні.
Список літератури:
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Аліна Шакірока
Науковий керівник – асист. Бойчук Н.В.
Соціальний статус жінки
у Стародавній Греції класичного періоду
Ще до недавнього часу (а подекуди і в сучасному світі)
боротьба жінок за свої права була дуже жорсткою і разючою.
Вся справа в тому, що протягом тисячоліть жінка вважалася
істотою нижчого рівня порівняно з чоловіком. Як і вся
європейська цивілізація, проблема гендерних відносин бере сій
початок у взаєминах стародавніх греків. У цій науковій розвідці
ми спробуємо проаналізувати становище жінок Стародавньої
Греції у класичний період – час найбільшого розквіту грецької
культури. При цьому одразу зауважимо, що мова йтиме тільки
про тих осіб, які мали громадянство полісу. Ми не розглядаємо
становище рабинь, метеків чи гетер.
Соціальний статус жінки у Стародавній Греції класичного
періоду суттєво відрізнявся від соціального статусу чоловіка.
Життєдіяльність осіб жіночої статі, особливо тих, які походили
із знатний сімей, великою мірою обмежувалася. Фактично жінка
все своє життя знаходилась під владою чоловіка: від
народження до одруження це був батько (в разі його смерті
опікунство отримував брат або інші родичі по батьковій лінії),
після одруження під владою свого чоловіка. Жінка не мала
права відвідувати різноманітні суспільні заходи, брати участь у
народних зборах, ходити на ринок, бути присутньою на
театральних виставах і, тим більше, брати в них участь. Цікаво,
що всі жіночі ролі виконувались чоловіками, до них не
допускалися навіть жінки низького походження. Це свідчить,
що жінка як така вважалася істотою другого сорту.
Для жінки найважливішою подією ставало народження
першої дитини, особливо якщо це був хлопчик. У такому разі
вона набувала нового соціального статусу – матері («meter»).
Спадок після смерті батька по праву належав потомкам
чоловічої статі – синам, і лише якщо у жінки не було синів, то
він діставався дочкам. Щоб спадок не відійшов у чужі руки,
дочка-спадкоємиця мала вийти заміж за найближчого родича [1, с. 46].
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Основне покликання жінки, її соціальна функція полягає у
народженні дитини – громадянина поліса. Діти, народжені від
рабині чи гетери, один словом, від тієї, що не мала
громадянства, теж його не отримували і разом з тим будь-які
права на пристойне життя. Тому в цьому аспекті статус матері
був значний. На цьому вся значимість і завершувалася. Жінка,
як правило, не була об’єктом любові. Навіть у славетних
Афінах у «золотий вік» Перікла (V ст. до н. е.), час найбільшого
економічного та культурного розквіту вона практично була
вилучена із суспільного життя. Багато інтелектуалів того часу
висловлювалися з цього приводу. Наприклад, Платон казав:
«Ім’я чесної жінки повинно бути закрито у стінах будинку» [2,
с. 128]. Фактично у стінах будинку було закрито не лише ім’я, а
й сама жінка. .
Крім сказаного вище, жінка в більшості грецьких полісів не
мала права здобувати освіту. Тому можна припустити, що
більшість жінок були неграмотними. Читати їх не вчили, всі
школи були розраховані лише на хлопчиків, книги коштували
дуже дорого, їх придбати могли далеко не всі громадяни. Але
вирішальним було те, що освіченість жінки вказувала на її неблагородність, це засуджувалося суспільною думкою. Втім, до
нас дійшли свідчення листування деяких жінок з відомим
людьми того часу. Тому, не всі, а лише переважна більшість,
були безграмотними.
Отже, соціальний статус жінки в Стародавній Греції
класичного періоду був суттєво обмежений. Жінки не мали
права на свободу слова, не брали участі в політичному житті (а
для греків це було дуже важливо), не мали права мати особисту
власність, не могли відвідувати і брати участь у театральних
виставах, були неосвіченими. їх головне покликання –
народжувати дітей.
Список літератури:
1. Кулик Г. Правовой статус женщины в дренегреческой семье по
речам Демосфена / Г. Кулик // Актуальні проблеми вітчизняної та
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Галина Яковлюк
Науковий керівник – асист. Кадук С.І.
Проблема людської долі
Проблема долі завжди була для людини цікавою і
загадковою. Вона була присутня у всіх філософських,
релігійних, міфологічних системах ще з ранніх часів існування
людства. Поняття «доля» –одне із найдавніших, яке й сьогодні
досить актуальне і широко використовується у соціальній
філософії, філософській антропології, філософії культури.
Однозначного трактування цього феномену не існує, адже його
визначення залежить від багатьох факторів, у тому числі релігії,
національності, культури, але здебільшого доля – в міфології, в
ірраціональних філософських системах, а також у буденній
свідомості – це нерозумна і недосяжна зумовленість подій і
вчинків людини.
Проблема долі сьогодні постає досить гостро, адже
сучасне суспільство переживає кризу в усіх сферах
життєдіяльності людини. "В історії людського духу, - зазначає
М.Бубер, - розрізняють епохи облаштованості і бездомності.
В епоху облаштованості людина живе у Всесвіті як вдома, в
епоху бездомності ніби перебуває у дикому полі…"[1, с. 72].
Доля – це не рудимент давнього світогляду, а необхідний
елемент сучасного соціокультурного, точніше, духовного світу,
своєрідний символ взаємовідносин людини зі світом. Зараз,
коли всі існуючі цінності втратили своє значення, коли навіть
життя людини зводиться нанівець, панує вседозволеність, а, для
досягнення зловісних цілей з людьми поводяться будь-як,
проблема долі стає досить актуальною.
Чимало дослідників стверджують, що за допомогою
поняття «долі» можна здійснити опис як індивідуального, так і
колективного буття. Адже вона визначає дві крайні позиції
«фаталізм» і «волюнтаризм». Фаталізм – це наперед визначення
людської долі, ходу життя кожної людини, що визначається
волею Бога. Стосовно волюнтаризму, то представники цієї течії,
насамперед, Ф.Ніцше та А.Бергсон, першоосновою всього
сущого визнавали саме волю людини, а будь-яка діяльність для
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них – це результат лише суб’єктивного бажання індивіда.
Оголошення долею власної волі породжує «волюнтаризм», а
підпорядкованість долі як зовнішній силі є проявом
«фаталізму». Якщо ж розглядати долю з позиції фаталізму, то
ми не маємо жодного впливу на своє життя, бо за нас усе вже
вирішено. Фаталізм – ідея існування таємничого змісту всього,
що відбувається з нами довкола, що задається вищими силами,
протиставлювана ідеї випадковості, нібито керуючої життям.
Волюнтаризм – світоглядна позиція, згідно з якою воля є вищим
первнем буття людини у світі, а тому – головною умовою
реалізації життєвих стратегій. Виходячи з настанов
волюнтаризму, вольові акти нічим не визначаються, а самі
визначають хід психічних процесів.
Доля людини залишається таємницею, бо якби б ми знали
її ще на початку свого існування, то життя б утратило будь-який
сенс. Людина сама є творцем власної долі. Її формують думки,
слова, характер, рішення і вчинки, які є результатом нашого
вибору – як свідомого, так і несвідомого. "Наша доля, - вказує
К.-Г.Юнг, - часто буває результатом наших психологічних
тенденцій" [3, с. 69]. Людина у сучасному світі відчуває себе
бездомною і нещасною. Вона змушена вибирати, діяти,
змінюватися.
Наш вибір визначається вихованням, спілкуванням з
іншими людьми, навколишнім середовищем, генами тощо. Доля
– процес будь-якого вибору протягом усього життя. Тож ми
пливемо за течією, й абсолютно не здатні керувати цим
процесом. Зрештою, всі люди є учасниками великої лотереї,
приз якої – наша доля, що зветься життям. "Охочого доля веде, а
який не бажає, – того тягне" [2, с. 448].
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