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 Долга О.Д. Співвідношення віри та знання в філософії К. Ясперса: 

історико – філософський дискурс. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.05 – «історія філософії». – Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара, Дніпро, 2017. 

З переходом суспільства до технологічної хвилі інформаційного 

виробництва, особливо актуальною виступає проблема ролі знання та віри в 

гносеологічному та онтологічному вимірах людського буття. Проблема 

співвідношення віри та знання стає в творчості К. Ясперса основою методології 

його філософствування. Дослідження праць мислителя дозволило визначити 

онтологічні, культурологічні, екзистенційні, гносеологічні сенси співвідношення 

віри та знання в історико-філософському дискурсі К. Ясперса. Глобальними 

проблемами людства ХХІ ст. постають: втрата людиною культурної та 

особистісної ідентичності, обмеження духовної діяльності індивіда 

раціональними штампами, що знищує творчий потенціал особистості та 

перспективу подальшого розвитку людства, існування індивіда в ерзацових 

формах буття. 

 Мета дослідження – виявлення концептуальної основи та визначення 

філософсько–культурологічної перспективи співвідношення феноменів віри та 

знання в філософії К. Ясперса. Поставлена мета досягається шляхом вирішення 

обумовлених нею завдань: 

- з’ясувати на основі опрацювання критичного доробку філософського 

ясперсознавства екзистенційний зміст творчості вченого та визначити стан 

дослідженості проблеми співвідношення віри та знання в філософії мислителя; 

- розкрити екзистенційну специфіку категоріального апарату філософії       

К. Ясперса та спосіб осягнення ним категоріальної єдності трансценденції і 

охоплюючого з вірою і знанням; 



 

 

- визначити екзистенційно–культурологічний характер осмислення           

К. Ясперсом ролі знання у функціонуванні духовних вимірів людського буття; 

- охарактеризувати гносеологічні особливості знання у науковому надбанні 

мислителя; 

- дослідити вплив різновидів ясперсівської віри на процеси 

самоусвідомлення та культуротворення; 

- розкрити комунікативний сенс співвідношення віри та знання у 

філософській спадщині К. Ясперса; 

- проаналізувати екзистенційний зміст інтерпретації на межі співвідношення 

віри та знання у філософії мислителя; 

- визначити зміст трансцендентної етики в царині співвідношення віри та 

знання філософського дискурсу К. Ясперса; 

- обґрунтувати культурологічну перспективу людства в межах 

співвідношення віри та знання на підставі філософії К. Ясперса. 

Об’єктом даного дисертаційного дослідження стало вивчення творчості 

вченого, історико-філософський дискурс якого ґрунтується на методологічний 

проблемі співвідношення віри та знання.  

Предметом дослідження, відповідно, є реконструкція сутності 

співвідношення віри та знання К. Ясперса. 

Методологія аналізу співвідношення віри та знання в філософії К. Ясперса 

має унікальний фундамент, основою якого виступає дослідницька концепція 

мислителя. Методологічна база роботи поділяється на дві групи методів. Перша – 

має диференціювати парадигмальну інформацію стосовно сутності об’єкту 

дослідження та класифікувати категорії мислителя. Друга – мусить встановити 

комунікативні інтенції віри та знання у світоглядній концепції К. Ясперса. До 

першої групи належать: аналітичний, діалектичний, феноменологічний; до другої 

– структурно-функціональний, метод формалізації, екзистенційний та культурно-

історичний методи. Методологія дослідження об’єднується навколо 

герменевтичного методу, адже він поєднує диференційну та комунікативну 

тенденції методологічних груп. Згідно специфіці філософського дискурсу 



 

 

мислителя всі методи є рівнозначними. Використання у дослідницькому 

інструментарії принципу автентичності дозволяє з найбільшою об’єктивністю 

вивчити як сутність ясперсівської філософії, так і шляхи її застосування до 

вирішення глобальних проблем сучасності. 

Наукова новизна дослідження полягає у всебічній реконструкції 

співвідношення знання та віри, як синкретичного феномену в творчості           

К. Ясперса. Визначено і оприявлено особливості ясперсівського екзистенціалізму 

щодо співвідношення інтуїтивного та раціонального в онтологічних, соціальних, 

метафізичних вимірах людського буття; вказано на історико-культурну 

перспективу застосування синкретично пов’язаних віри та знання у суспільствах 

інформаційної доби. 

У процесі дослідження отримано низку результатів, які містять в собі 

елементи новизни. 

Вперше: 

• визначено смислоутворюючий простір формування шифрів 

трансценденції в екзистенціальній філософії К. Ясперса через обґрунтований 

феномен екзистенційного культуротворення й інтуїтивного розуміння та 

прояснено особливості процесу об’єктивації в межовій ситуації екзистенційного 

вибору, в якому утворюються важливі, сутнісні епістеми духовної творчості 

індивіда, що стають своєрідною шифрограмою екзистенційного знання; 

• розкрито сутність екзистенціального тлумачення трансцендентного 

простору, який  обумовлюється основними трансцендентними координатами: 

взаємодією соціальної віри і екзистенційної комунікації, а також взаємодією 

метафізичної віри і шифрограми екзистенційного знання. Відповідно 

обґрунтовано онтологічне джерело співвідношення віри та знання як 

синкретичного явища, що передусім формується в родині, яка містить 

трансцендентний потенціал екзистенції; 

• оприявлено гносеологічну концепцію філософа, яка має на меті 

запобігти ерзацу існування людини; відповідно на підґрунті герменевтичної 

сутності ясперсівського синкретичного феномену віри та знання розроблено 



 

 

транспарадигмальну технологію навчання, в якій категорії виступають 

комунікаторами пізнавального процесу; 

• виявлено перспективу відновлення «Осьової доби», яка має 

відбуватись шляхом функціонування особистості в системі трансцендентних 

координат, що утворюються в процесі функціонування синкретичного феномену 

екзистенційних віри та знання, та доведено евристичний сенс екзистенціальної 

ідеї про загрозливий характер безособових абстрактних наукових знань для 

духовних інтенцій людини, в основі яких лежить екзистенційна віра; визначено, 

що нова Осьова доба має ґрунтуватись на трансцендентній етиці творчості, що 

відповідає аксіологічній парадигмі ХХІ століття. 

Отримали подальший розвиток: 

• поняття інтенціональної сутності віри та знання в межах аксіології 

екзистенціального вибору в межовій ситуації, в якій синкретичність 

екзистенційних віри та знання обумовлює можливість інсайту; 

• проблема функціонування двох форм знання у творчості вченого: 

екзистенційного та наукового, що визначають модель світосприйняття і 

можливості екзистенції. Перша форма спрямована на опанування власної самості 

та сприяє екзистенційному і трансцендентному руху індивіда. Друга форма 

обмежується досягненням кінцевої мети та унеможливлює трансцендентний рух 

особистості. Останнє обумовлює ясперсівську концепцію організаційної функції 

знання та віри, які формують різні типи соціального простору: наукові знання, що 

позбавлені емоційного забарвлення, тоталітарну картину світу; екзистенційні 

знання, що синкретичні екзистенційній вірі, вільне, духовно розвинене 

суспільство; 

• комунікативна концепція К. Ясперса, що ґрунтується на 

функціонуванні оприявленого синкретичного феномену віри та знання та через 

його трансцендентну та екзистенційну форми утворює всезагальну та 

екзистенційну комунікацію. 

Уточнено: 



 

 

• структуру ясперсівських категорій віри та знання, що мають 

дуалістичну сутність антагонізмів в структурі кожної з категорій, а також 

доведену біфуркаційну сутність в момент синтезу віри та знання в синкретичний 

феномен; 

• причини формування у людини ерзаців віри та знання, які в умовах 

втрати трансцендентної ідеї творчого розвитку перетворюються, згідно з 

філософом, на статичну, не здатну до розвитку об’єктивовану сутність.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

цілісному та неупередженому осмисленню філософської спадщини К. Ясперса, а 

також у глибокій реконструкції ясперсівського внеску в історію світової 

філософської думки, філософію людського буття та його етичних і онтологічних 

аспектів, зокрема. Результати мають теоретичне значення для історії філософської 

думки – адже, розширюють евристичні можливості пізнання не класичного 

філософствування. Наразі герменевтична спрямованість дослідження важлива для 

розвитку пізнавального потенціалу вивчення світового філософствування. 

Теоретичні положення дисертації корисні для пізнання різновидів філософського 

дискурсу представлених у сучасній світовій та вітчизняній науці, осягнення 

можливостей співвідношення віри та знання і функціонування феномену, який є 

джерелом вертикальної та горизонтальної трансценденції. Дослідження сприяє 

утвердженню цінності екзистенціально спрямованої української культури. 

Дисертаційне дослідження надає можливість використання одержаних 

результатів під час вивчення розвитку екзистенціальної філософії ХХ ст.; 

розробки курсів історії філософії, соціології, культурології та курсів з інших 

гуманітарних дисциплін. Висновки можуть застосовуватись під час проведення 

спецсемінарів, присвячених філософському дискурсу К. Ясперса та інтерпретації 

не класичних філософських текстів. Вони становлять інтерес для між 

дисциплінарних досліджень екзистенціально–онтологічного та антропологічного 

характеру; мають перспективи розвитку в концепції метапредметної методології 

філософії освіти. 



 

 

Ключові слова: екзистенція, віра знання, трансценденція, комунікація, 

самість, автентична інтерпретація, трансцендентні координати, трансцендентна 

етика, ерзац існування, шифри трансценденції, осьова доба, родина, синкретичний 

феномен екзистенційних віри та знання. 

 

ABSTRACT 

Dolha O.D. Faith and Knowledge Correlation in K. Jaspers’s Philosophy: 

Historical and Philosophical Discourse. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of philosophical sciences, specialty 09.00.05 – 

"History of Philosophy". - Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, 2017. 

With the transition of society to the technological wave of information 

production, the problem of knowledge and faith role in the epistemological and 

ontological measures of human existence is particularly relevant. The problem of faith 

and knowledge correlation becomes the basis of philosophizing methodology in          

K. Jaspers’s works. The study of thinker’s works allowed determining the ontological, 

culturological, existential, epistemological meanings of faith and knowledge correlation 

in the historical and philosophical discourse of K. Jaspers. The global problems of 

humanity of the 21st century are as follows: the loss of cultural and personal identity by 

a human, limiting the spiritual activity of individual by rational patterns destroying the 

individual creative potential and prospect of humanity further development, the 

existence of the individual in the erstwhile forms of being. 

The purpose of the study is to determine the conceptual basis and identify the 

philosophical and cultural prospect of faith and knowledge phenomena correlation in  

K. Jaspers’s philosophy. The purpose is achieved by solving the following tasks: 

- to determine the existential content of the scholar's works and identify the state 

of knowledge of faith and knowledge correlation problem in the thinker’s philosophy on 

the basis of philosophical Jaspersism critical heritage elaboration; 

- to reveal the existential specificity of K. Jaspers philosophy discourse and the 

way of comprehending the categorical unity of transcendence and enveloping with faith 

and knowledge; 



 

 

- to determine the existential and cultural nature of the understanding of 

knowledge role in the functioning of human existence spiritual measures by K. Jaspers; 

- to characterize the epistemological peculiarities of knowledge in the scientific 

heritage of the thinker; 

- to investigate the influence of Jaspers’s faith varieties on the self-awareness and 

cultural edifying; 

- to reveal the communicative meaning of faith and knowledge correlation in the 

philosophical heritage of K. Jaspers; 

- to analyze the existential content of interpretation on the verge of faith and 

knowledge correlation in thinker’s philosophy; 

- to determine the content of transcendental ethics in the realm of faith and 

knowledge correlation of K. Jaspers’s philosophical discourse; 

- to substantiate the cultural prospect of humanity within the faith and knowledge 

correlation based on K. Jaspers’s philosophy. 

The object of this thesis study is the investigation of the scientist’s works, whose 

historical and philosophical discourse is based on the methodological problem of faith 

and knowledge correlation. 

Accordingly, the subject of the study is the reconstruction of K. Jaspers’s faith 

and knowledge correlation essence. 

The methodology of faith and knowledge correlation analysis in K. Jaspers’s 

philosophy has a unique foundation based on the research concept of the thinker. The 

work methodological base is divided into two groups of methods. The first is to 

differentiate paradigmatic information concerning the nature of the study object and 

classify the categories of the thinker. The second is to establish communicative 

intentions of faith and knowledge in the ideological concept of K. Jaspers. The first 

group includes: analytical, dialectical, phenomenological; and the second - structural-

functional, the method of formalization, existential and cultural-historical methods. The 

study methodology is united around the hermeneutic method, as it combines the 

differential and communicative tendencies of methodological groups. 



 

 

According to the specifics of the thinker’s philosophical discourse, all methods 

are equivalent. The use of the authenticity principle in the study toolkit makes it 

possible to study either the essence of Jaspers’s philosophy or the ways of its 

application for the solution of global problems of our time with the greatest objectivity. 

The scientific novelty of the study is comprehensive reconstruction of the faith 

and knowledge correlation, as a syncretic phenomenon in K. Jaspers’s works. The 

features of Jaspers’s existentialism regarding the correlation of intuitive and rational in 

ontological, social and metaphysical measures of human existence are determined and 

declared; the historical and cultural prospect of syncretically related faith and 

knowledge application in the societies of the information age was indicated. 

In the course of the study, a series of results containing the elements of novelty 

were obtained. 

For the first time: 

• the sense-making space of transcendence cipher formation in K. Jaspers 

existential philosophy was determined through the substantiated phenomenon of 

existential cultural edifying and intuitive understanding, as well as the process features 

of objectification in the boundary situation of the existential choice were clarified, in 

which important and essential epistemes of individual spiritual creativity becoming a 

kind of cipher cable of existential knowledge are formed; 

• the essence of the transcendental space existential interpretation, which is 

determined by the main transcendental coordinates, was revealed: the interaction of 

social faith and existential communication, as well as the interaction of metaphysical 

faith and cipher cables of existential knowledge. Accordingly, the ontological source of 

faith and knowledge correlation as a syncretic phenomenon, which is primarily formed 

in a family containing the transcendental potential of existence, was justified; 

• the philosopher’s epistemological concept, which is aimed at preventing the 

human existence ersatz, was declared; accordingly, on the basis of the hermeneutic 

essence of the Jaspers’s syncretic phenomenon of faith and knowledge, a 

transparedigmal learning technology, in which categories are the communicators of the 

cognitive process, was developed; 



 

 

• the prospect of the “Axial Age” restoration, which should take place through the 

functioning of the individual in the system of transcendental coordinates formed in the 

process of the existential faith and knowledge syncretic phenomenon functioning, is 

revealed. The heuristic sense of the existential idea on the threatening nature of the 

impersonal abstract scientific knowledge for the spiritual intentions of human based on 

the existential faith is proved. It was determined that the new Axial Age should be 

based on the transcendental ethics of creativity, which corresponds to the axiological 

paradigm of the 21st century. 

Has got further development: 

• the notions of the intentional essence of faith and knowledge within the 

axiology of existential choice in a boundary situation, in which the syncretism of 

existential faith and knowledge determines the possibility of insight; 

• the problem of two knowledge forms functioning in the scientist’s works: 

existential and scientific, which determine the model of world perception and the 

possibility of existence. The first form is aimed at mastering a self and contributes to the 

existential and transcendental movement of the individual. The second form is limited 

to the achievement of the ultimate purpose and prevents the transcendental movement of 

the individual. The latter determines the Jaspers's concept of the knowledge and faith 

organizational function that forms various types of social space: scientific knowledge 

deprived of emotional color - a totalitarian picture of the world; existential knowledge 

that is syncretic to existential faith - a free and spiritually developed society; 

• the communicative concept of K. Jaspers based on the functioning of the 

declared faith and knowledge syncretic phenomenon, and through its transcendental and 

existential forms, creates a generic and existential communication. 

Clarified: 

• the structure of the Jaspers’s categories of faith and knowledge having the 

dualistic essence of antagonisms within each category, as well as the proved bifurcation 

nature at the moment of faith and knowledge synthesis in the syncretic phenomenon; 



 

 

• the reasons of faith and knowledge ersatzs formation in human that under the 

loss of the transcendental idea of creative development, according to the philosopher, 

are transformed into a static and objectified essence that is not capable of development. 

The theoretical and practical significance of the results is the complete and 

unbiased comprehension of the K. Jaspers’s philosophical heritage, as well as the 

profound reconstruction of the Jaspers’s contribution to the history of world 

philosophical thought, the philosophy of human existence and its ethical and ontological 

aspects, in particular. The results have theoretical significance for the history of 

philosophical thought as they expand the heuristic possibilities of non-classical 

philosophizing cognition. Now, the hermeneutical orientation of the study is important 

for the development of the cognitive potential of world philosophizing investigation. 

The theoretical positions of the thesis are useful for understanding the varieties of 

philosophical discourse presented in modern world and national science, comprehension 

of faith and knowledge correlation possibilities and functioning of the phenomenon, 

which is the source of vertical and horizontal transcendence. The study contributes to 

the affirmation of the existentially oriented Ukrainian culture significance. 

The thesis study provides the possibility of using the obtained results during the 

investigation of the existential philosophy development in the 21st century; 

development of courses in the history of philosophy, sociology, cultural studies and 

courses in other humanitarian subjects. The conclusions may be used during special 

seminars devoted to K. Jaspers’s philosophical discourse and interpretation of non-

classical philosophical texts. They are of interest for disciplinary studies of existential-

ontological and anthropological nature; they have development prospects in the concept 

of metasubject education philosophy methodology. 

Key words: existential, faith and knowledge, transcendence, communication, 

self, authentic interpretation, transcendental coordinates, transcendental ethics, 

existence ersatz, transcendence ciphers, Axial Age, family, syncretic phenomenon of 

existential faith and knowledge. 
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Вступ 

 

Актуальність дослідження. Інформаційна доба внесла корективи у форму-

вання життєвої позиції сучасної людини. Потужний інформаційний потік сього-

дення виступає не лише швидко- та легкодоступним джерелом «протознань», 

адже інформація не може виступати повноцінним усвідомленим знанням, але й 

здійснює значний тиск на свідомість індивіда. Перевантаження мозку некла-

сифікованою, часто зайвою інформацією викликає порушення процесу само-

усвідомлення та національної ідентичності. Глобальними проблемами сучасності 

виступають «тотальна візуалізація» та втрата самоідентичності. Тому формується 

соціально пасивна, духовно бідна, не здатна до трансценденції та культуротво-

рення людина. Інформаційна доба вимагає від індивіда когнітивної та професійної 

довершеності, адже її аксіологічною парадигмою є «хакерська етика». В умовах 

переходу інформаційної доби на технологічний рівень головним соціальним 

викликом стає культуротворення індивіда та його вихід за межі досягнутого. 

Аксіологічною парадигмою технологічного суспільства стає «трансцендентна 

етика». Отже, смислоутворюючою проблемою сучасної філософії, освіти, 

соціології постає співвідношення віри та знання. Філософське вчення К. Ясперса 

розкриває історико-культурний зміст ХХ століття. Динаміка людського розвитку 

даного періоду обумовила його осьовий характер. Індустріальна доба оголила 

проблему співвідношення раціонального та ірраціонального навколо людської осі. 

Екзистенційна   філософія   є дзеркалом   духовної ситуації ХХ століття. Вчення 

К. Ясперса постає не лише історичним джерелом аксіології індустріальної доби. 

Вона долає безодню перехідної межі – історичної ситуації, трансформує 

свідомість від цінностей індустріальної доби до інформаційної. Футурологічний 

сенс філософії мислителя міститься в інтерпретації проблеми співвідношення віри 

та знання. Історико–культурний досвід реалізації, безмежної свободи та ко-

мунікації на ірраціональному рівні, а також гіперболізації раціоналістичної само-

достатності індивіда свідчить про несталість знання без віри та віри без знання. 

Отже, творчість К. Ясперса розкриває проблеми минулого ХХ ст.; аналізує люди-
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ну як соціальний, психічний та фізичний феномен; формулює шляхи рішення 

проблем індустріальної доби;  також надає методологічний ґрунт розбудови гар-

монійно розвиненого, вільного, комунікативно та інформаційно активного куль-

туропродуктивного суспільства ХХІ ст. Дослідження співвідношення віри та 

знання в філософії К. Ясперса розкриває сенс актуальних у сучасній науковій та 

філософській думці питань: національної та екзистенціальної самоідентифікації, 

культуротворення через шифри трансценденції та проблеми їх інтерпретації, а та-

кож феномену сім’ї як джерела гармонії між знанням і вірою, психікою і сомати-

кою, суспільством і екзистенцією. В умовах глобалізаційних, інформаційно-

виробничих, революційно-технологічних, віртуально-екзистенціальних процесів 

вивчення ясперсівського співвідношення віри та знання може задовільнити 

виклики сучасної наукової гуманітарної думки. 

На формування методологічної концепції дослідження вплинули ідеї та ме-

тодологічні принципи вітчизняних учених: В. В. Ляха, С. Б. Кримського,           

К. Ю. Райди, С. О. Кошарного, В. С. Пазенка, О. М. Соболь, Л. А. Сотниченко,    

Я. В. Любивого, В. К. Федорченко, В. С. Горського, А. М. Єрмоленко; радянських 

вчених – А. С. Богомолова, П. П. Гайденко, Р. М. Габітової, П. С. Гуревича,         

А. Н. Тіпсіної. Серед закордонних досліджень слід виділити роботи: К. Саламуна,        

Т. Шварца, Г. Теннена, Г. Занера, Г. Юнкхенеля, Г. М. Герлаха, Д. Ж. Беннета,     

І. Леппа. Науковий наробок К. Ясперса викликає значний інтерес критиків ще на 

початку його творчості. Так, Ф. Пфайфер, М. Редінг, Ж. Герш, Блох, Р. Деі актив-

но оцінюють його релігійно-філософську та політичну позиції. Водночас до-

слідницька література, присвячена К. Ясперсу, підпорядкована історико-

культурній динаміці ХХ століття. Критиків на певних етапах хвилювали аспекти 

ясперсівської філософії, актуалізовані часом: проблема пізнання, раціональності 

та ірраціональності, історії та історичності, технічного прогресу, комунікації. За 

динамікою категоріальних досліджень філософії К. Ясперса можна відслідити ро-

звиток європейського суспільства ХХ століття. 

 Обрана дисертантом тема дослідження «Співвідношення віри та знання в 

філософії К. Ясперса» реалізує онтологічний, соціологічний, історико-
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філософський та культурологічний підходи. Автор здійснює комплексний аналіз 

філософії вченого з позиції співвідношення віри та знання, що виводить дисерта-

ційні наробки на новий, не висвітлений в критичному ясперсознавстві рівень та 

поглиблює розуміння окремих категорій мислителя. 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалася на кафедрі філософії, соціально-політичних і правових наук Дон-

баського державного педагогічного університету та має зв’язок із темою наукової 

роботи кафедри  «Онтологія людини: погляд у ХХІ століття» та загальноуніверси-

тетським напрямом науково-дослідної роботи «Гуманізація навчально-виховного 

процесу». На ґрунті дисертаційного дослідження створена авторська навчальна 

програма «Культурологічні основи комунікації», що затверджена управлінням 

освіти та науки Донецької області. Аналіз співвідношення віри та знання в філо-

софії К. Ясперса дозволив сформулювати інноваційну технологію викладання: 

«Технологія автентичної інтерпретації як реалізація транспарадигмального підхо-

ду в освіті ХХІ століття» Людина в добу інформаційного виробництва мусить не 

лише засвоювати знання, а й уміти інтерпретувати їх. Структурні елементи 

ясперсівського феномену інтерпретації сприяють формуванню не лише когнітив-

них можливостей учня, але й створюють особистість, здатну вільно конкурувати в 

технологічному суспільстві. Наразі наукові наробки дисертаційного дослідження 

упроваджуються в роботі Донецького обласного інституту післядипломної педа-

гогічної освіти, узгоджені з науково-методичною проблемою закладу та є ґрунтом 

для розробки метапредметної методології освіти. 

Мета та завдання дисертаційного дослідження. Мета дослідження – ви-

явлення концептуальної основи та визначення філософсько-культурологічної пер-

спективи співвідношення феноменів віри та знання в філософії К. Ясперса. По-

ставлена мета досягається шляхом вирішення обумовлених нею завдань: 

 з’ясувати на основі опрацювання критичного доробку філософського 

ясперсознавства екзистенційний зміст творчості вченого та визначити стан дослі-

дженості проблеми співвідношення віри та знання в філософії мислителя; 
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 розкрити екзистенційну специфіку категоріального апарату філософії 

К. Ясперса та спосіб осягнення ним категоріальної єдності трансценденції і охоп-

люючого з вірою і знанням; 

 визначити екзистенційно – культурологічний характер осмислення     

К. Ясперсом ролі знання у функціонуванні духовних вимірів людського буття; 

 охарактеризувати гносеологічні особливості знання у науковому 

надбанні мислителя; 

 дослідити вплив ясперсівських різновидів віри на процеси само-

усвідомлення та культуротворення; 

 розкрити комунікативний сенс співвідношення віри та знання у філо-

софській спадщині К. Ясперса; 

 проаналізувати екзистенційний зміст інтерпретації на межі співвідно-

шення віри та знання у філософії мислителя; 

 визначити зміст трансцендентної етики в царині співвідношення віри 

та знання філософського дискурсу К. Ясперса; 

 обґрунтувати культурологічну перспективу людства в межах 

співвідношення віри та знання на підставі філософії К. Ясперса. 

 Об’єктом наукового дослідження є творча спадщина Карла Ясперса. 

 Предмет дослідження становить співвідношення віри та знання у філософії 

К. Ясперса. 

 Методологічна основа дослідження. Методологія аналізу співвідношення 

віри та знання в філософії К. Ясперса має унікальний фундамент, основою якого 

виступає дослідницька концепція мислителя. Спираючись на неї, дисертант вико-

ристав наукові методи відповідно до специфіки  проблеми, яка вивчається. Мето-

дологічна база роботи поділяється на дві групи методів. Перша має диферен-

ціювати парадигмальну інформацію стосовно сутності об’єкту дослідження та 

класифікувати категорії мислителя. Друга мусить встановити комунікативні ін-

тенції віри та знання у світоглядній концепції К. Ясперса. До першої групи нале-

жать аналітичний, діалектичний, феноменологічний методи; до другої – струк-

турно-функціональний, метод формалізації, екзистенційний та культурно-
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історичний. Методологія дослідження об’єднується навколо герменевтичного ме-

тоду, адже він поєднує диференційну та комунікативну тенденції методологічних 

груп. Згідно із специфікою філософського дискурсу мислителя всі методи є рівно-

значними. Використання у дослідницькому інструментарії принципу автентич-

ності дозволяє з найбільшою об’єктивністю вивчити як сутність ясперсівської 

філософії, так і шляхи її застосування до вирішення глобальних проблем сучас-

ності. 

Наукова новизна дослідження полягає у всебічній реконструкції 

співвідношення знання та віри як синкретичного феномену у творчості           

К. Ясперса. Визначено і оприявлено особливості ясперсівського екзистенціалізму 

щодо співвідношення інтуїтивного та раціонального в онтологічних, соціальних, 

метафізичних вимірах людського буття; вказано на історико-культурну перспек-

тиву застосування синкретично пов’язаних віри та знання у суспільствах інфор-

маційної доби. 

У процесі дослідження отримано низку результатів, які містять у собі еле-

менти новизни. 

Уперше: 

• визначено смислоутворюючий простір формування шифрів трансценденції 

в екзистенціальній філософії К. Ясперса через обгрунтований феномен екзистен-

ційного культуротворення й інтуїтивного розуміння та прояснено особливості 

процесу об’єктивації в межовій ситуації екзистенційного вибору, в якому утво-

рюються важливі сутнісні епістеми духовної творчості індивіда, що стають своє-

рідною шифрограмою екзистенційного знання; 

• розкрито сутність екзистенціального тлумачення трансцендентного просто-

ру, який обумовлюється основними трансцендентними координатами: взаємодією 

соціальної віри й екзистенційної комунікації, а також взаємодією метафізичної ві-

ри і шифрограми екзистенційного знання. Відповідно обґрунтовано онтологічне 

джерело співвідношення віри та знання як синкретичного явища, що передусім 

формується в родині, яка містить трансцендентний потенціал екзистенції; 
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• оприявлено гносеологічну концепцію філософа, яка має на меті запобігти 

ерзацу існування людини; відповідно на підґрунті герменевтичної сутності яспер-

сівського синкретичного феномену віри та знання розроблено транспарадигмаль-

ну технологію навчання, у якій категорії виступають комунікаторами пізнаваль-

ного процесу; 

• виявлено перспективу відновлення осьової доби, яка має відбуватись шля-

хом функціонування особистості в системі трансцендентних координат, що утво-

рюються в процесі функціонування синкретичного феномену екзистенційних віри 

та знання, та доведено евристичний  сенс екзистенціальної ідеї про загрозливий 

характер безособових  абстрактних наукових знань для духовних інтенцій люди-

ни, в основі яких лежить екзистенційна віра; визначено, що нова осьова доба має 

ґрунтуватись на трансцендентній етиці творчості, що відповідає аксіологічній па-

радигмі ХХІ століття. 

Отримали подальший розвиток: 

• поняття інтенціональної сутності віри та знання в межах аксіології екзисте-

нціального вибору в межовій ситуації, в якій синкретичність екзистенційних віри 

та знання обумовлює можливість інсайту; 

• проблема функціонування двох форм знання у творчості вченого: екзистен-

ційного та наукового, що визначають модель світосприйняття і можливості екзис-

тенції. Перша форма спрямована на опанування власної самості та сприяє екзис-

тенційному і трансцендентному руху індивіда. Друга форма обмежується досяг-

ненням кінцевої мети та унеможливлює трансцендентний рух особистості. Остан-

нє обумовлює ясперсівську концепцію організаційної функції знання та віри, які 

формують різні типи соціального простору: наукові знання, що позбавлені емо-

ційного забарвлення, тоталітарну картину світу; екзистенційні знання, що синкре-

тичні екзистенційній вірі, вільне, духовно розвинене суспільство; 

• комунікативна концепція К. Ясперса, що ґрунтується на функціонуванні 

оприявленого синкретичного феномену віри та знання й через його трансцендент-

ну та екзистенційну форми утворює всеосяжну й екзистенційну комунікацію. 

Уточнено: 
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• структуру ясперсівських категорій віри та знання, що мають дуалістичну 

сутність антагонізмів у структурі кожної з категорій, а також доведену біфурка-

ційну сутність в момент синтезу віри та знання в синкретичний феномен; 

• причини формування у людини ерзаців віри та знання, які в умовах втрати 

трансцендентної ідеї творчого розвитку перетворюються, згідно з філософом, на 

статичну, не здатну до розвитку об’єктивовану сутність. 

 Теоретичне і практичне значення дослідження. Здійснене дисертаційне 

дослідження дає можливість цілісно та по-новому осмислити філософську спад-

щину К. Ясперса, а також поглибити уявлення про його внесок в історію світової 

філософської думки, філософію людського буття та його етичних і онтологічних 

аспектів зокрема. Результати мають теоретичне значення для історії філософської 

думки, адже розширюють евристичні можливості пізнання не-класичного філо-

софування. Наразі герменевтична спрямованість дослідження важлива для ро-

звитку пізнавального потенціалу вивчення світового філософствування. Теоре-

тичні положення дисертації корисні для пізнання різновидів філософського дис-

курсу, представлених у сучасній світовій та вітчизняній науці, осягнення можли-

востей співвідношення віри та знання і функціонування феномену, який є джере-

лом вертикальної та горизонтальної трансценденції. Дослідження сприяє утвер-

дженню цінності екзистенційно спрямованої української культури. 

 Практичне значення роботи полягає в можливості використання отрима-

них результатів під час дослідження розвитку екзистенціальної філософії ХХ ст.; 

розробки курсів історії філософії, соціології, культурології та курсів з інших гу-

манітарних дисциплін. Висновки можуть застосовуватися під час проведення 

спецсемінарів, присвячених філософському дискурсу К. Ясперса та інтерпретації 

некласичних  філософських текстів. Вони становлять інтерес для міждисци-

плінарних досліджень екзистенційно-онтологічного та антропологічного характе-

ру; мають перспективи розвитку в концепції метапредметної методології філо-

софії освіти. 

 Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. Виснов-

ки та положення новизни отримані автором самостійно. Усі опубліковані роботи, 
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у яких відображені основні та додаткові результати дисертаційного дослідження, 

написані без співавторів. 

 Апробація дослідження. Основні ідеї дисертації були апробовані на науко-

во – практичних конференціях: міжнародна науково-практична конференція «Лю-

дина у світі духовної культури» (Київ, 2002 р.); міжнародні науково-практичні 

конференції «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особи-

стості» (Донецьк 2002, 2003, 2004, 2005 рр.); міжнародна науково-практична кон-

ференція «Объект и субъект гуманитарного познания: человеческий фактор по-

знавательной деятельности» (Севастополь, 2004 р.); «Другі всеукраїнські філо-

софсько-богословські читання» (Дніпропетровськ, 2004 р.); міжвузівська науково-

практична конференція «Україна в контексті європейської інтеграції: погляд май-

бутніх науковців» (Краматорськ, 2008 р.); міжнародна науково-практична конфе-

ренція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» (Київ, 2013 р.); 

«Сьомий міжнародний фестиваль педагогічних інновацій» (Черкаси, 2015 р.); 

міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікатив-

ні технології» (Харків - Лиман, 2015 та 2016 рр.); Регіональна науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми національно-патріотичного виховання» (Крама-

торськ, 2015 р. та 2016 рр.); міжнародна науково-практична конференція «Місце 

суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» (Київ, 

2015 р.). 

 Дисертація обговорювалася на кафедрі філософії, соціології та права Дон-

баського державного педагогічного університету, на якій вона була виконана. Ре-

зультати роботи були викладені автором на теоретичних семінарах кафедри, при-

свячених проблемі онтологічної сутності людини. Основні положення наукового 

дослідження одержали підтвердження у науково-педагогічній діяльності під час 

викладання курсу філософії студентам філологічного факультету (Слов’янській 

державний педагогічний університет, 2001 – 2002 рр.); навчально-методичній 

діяльності, в процесі викладання курсів: філософія, етика, християнська етика, 

художня культура, історія, історія релігії та релігієзнавство (у ЗНЗ м. Краматорсь-

ка, 2000 – 2017 рр.); науково-методичній і науково-педагогічній діяльності під час 
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методичної організації роботи відділу культури та естетики й викладання 

освітньо-філософських і культурологічних дисциплін на кафедрі історії, суспіль-

но-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного ін-

ституту післядипломної педагогічної освіти (2015 – 2017 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 20 наукових пуб-

лікаціях, серед них: вісім статей у фахових наукових виданнях України з філософ-

ських наук, одна у науковому періодичному виданні інших держав за напрямом 

дисертації, одинадцять публікацій які додатково відображають наукові результати 

дисертації. Загальний обсяг публікацій у фахових виданнях становить 4,5 друк. 

аркуша. 

Структура дисертації визначається цілями та завданнями дослідження. 

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків 

(загальний обсяг основного тексту – 191 сторінок) і списку використаної літера-

тури (220 позицій на 41 сторінках). 
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РОЗДІЛ I. 

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ «СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ 

ТА ЗНАННЯ В ФІЛОСОФІЇ К. ЯСПЕРСА»: ТЕОРІЇ ІНТЕНЦІЇ, ПЕРСПЕК-

ТИВИ 

 

1.1 Історико-філософський аналіз критичного доробку з проблеми спів-

відношення віри та знання у науковому ясперсознавстві 

 

Багатий та глибокий зміст філософії вченого обумовив її актуальність та 

популярність як за життя мислителя так і по сьогодні. Широкий, з аксиологічно-

епохальної точки зору, період вивчення творчості К. Ясперса визначив широке 

коло дослідницьких концепцій. Можна виділити чотири проблемні напрямки фі-

лософії мислителя: соціальний, історико-філософський, релігійний, феноменоло-

гічно-екзистенціальний. Відзначимо, що екзистенціальна проблема співвідношен-

ня віри та знання присутня у всих чотирьох напрямках творчості мислителя. Ак-

туалізація дослідницьких пошуків за певним проблемним напрямком ясперсовсь-

кої філософії пов’язана з соціо-культурною динамікою ХХ століття. 

Життєвий шлях К. Ясперса (1883 – 1969 р.р.) пройшов крізь чотири періоди 

в історії Німеччини: період кінця ХІХ ст.; часи першої світової війни; фашистське 

володарювання, друга світова війна; та повоєнний період перерозподілу світу, по-

літичного та економічного тиску на Німеччину. Індустріальні процеси: урбаніза-

ції, секуляризації, стандартизації, синхронізації, спеціалізації, централізації, уні-

версалізації сформували загальносвітові проблеми людини ХХ століття – втрату 

власної само ідентифікації, соціальну відчуженість та духовну самотність. Висо-

кий рівень динаміки наукового знання, тісна взаємодія техніки та людини, прис-

корення темпів життя вплинули на переосмислення категорії часу в філософії ХХ 

століття. Активізуються питання витоків, мети та діючих механізмів історії. Інте-

рпретація часу в філософському дискурсі набуває розшарування. Вченими розг-

лядаються питання кінцевості людського існування та онтології безкінечності. До 

західно-європейського раціоналізму приєднується ірраціональність Далекого 
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Сходу. Експресивна зміна історичної та культурної реальності обумовила необ-

хідність пошуків стабілізуючого феномену у людському житті. К. Ясперс, як час-

тка історичної реальності, віддзеркалив у динаміці своєї творчості головні аксіо-

логічні орієнтири життєвих етапів німецької та світової спільноти. Співвідношен-

ня раціонального та ірраціонального у світосприйнятті людини ХХ століття вті-

лилось у категоріях знання та віри. Рішення проблеми співвідношення віри та 

знання набувало трансформації у філософії вченого. Співвідношення в соціаль-

ному та особистісному бутті традиційних глибинних цінностей віри та прогресу-

ючих й не стабільних у своїй динаміці цінностей знання активізувало в філософії 

К. Ясперса питання простору, як джерела екзистенціальної істини. 

Історико-культурна реальність за часів життя К. Ясперса спрямовувала фі-

лософські пошуки на вивчення чуттєво-мінливого вітального змісту людського 

буття. Мислитель на протязі творчого шляху розглядає людське існування у різ-

них наукових площинах. На початку наукової діяльності він досліджує людину з 

медичної психотерапевтичної точки зору. Лікар – психіатр прагне дослідити сенс 

духовних процесів особистості. У філософській концепції К. Ясперса поєднують-

ся відповіді на соціо-культурні виклики ХХ століття та індивідуальні особливості 

вченого, як людини, що пережила особисте очикування кінця існування. Через 

тяжку хворобу К. Ясперса, проблема метофізики волі та змісту людської самості у 

співвідношенні віри та знання стає для мислителя індивідуально важливою. Вче-

ний досліджує психотерапевтичний досвід лікування відомих людей, аналізує 

власну лікарську практику, вивчає філософію Ф. Ніцше. Його хвилює проблема 

сутності волі та її впливу на існування людини. К. Яс перс визнає волю змістом 

людської самості і підкреслює її метофізичний вплив на соматичне життя індиві-

да. Концептуальними роботами даного періоду творчості вченого стали «Психо-

логія світогляду» та «Загальна психопатологія» [59]. В них К. Ясперс віддає пере-

вагу вірі по відношенню до знання. Психолого-дослідницька діяльність вченого, 

на даному етапі, формує ясперсівську парадигму віри, що стане центральною 

компонентою його філософської концепції. Пріоритет віри над знанням на почат-

ку творчості пояснюється історико-культурною ситуацією у світі на початку ХХ 
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століття, а також впливом «філософії життя», філософії С. Кєркегора та психоло-

гії розуміння Дільтея. Дослідження людської сутності: метофізичних можливос-

тей людської волі та ролі віри у існуванні індивіда обумовили виникнення екзис-

тенціальної концепції К. Ясперса. 

У тридцяті роки ХХ століття формується Ясперс – як філософ екзистенціа-

ліст. Виходить його фундаментальна філософська праця «Філософія», у трьох то-

мах [60-62].З переходом до філософської наукової і лекторської роботи почина-

ється другий етап у творчості К. Ясперса. Вчений заглиблюється у проблему спів-

відношення екзистенціального та соціального. Він переосмислює роль знання в 

житті людини та суспільства. На другому етапі творчості мислителя знання та ві-

ра набувають екзистенціальної рівноваги. Це свідчить про розширення наукового 

обрію мислителя та становлення філософської концепції. Історичні події в Німеч-

чині, тридцятих – сорокових років, загострили проблему духовних цінностей та 

морального вибору. Питання пошуків екзистенціальної самості у відчуженому, 

ворожему масовому суспільстві симптоматично сприяло підвищенню ролі раціо-

нальності. Проте, ясперсівська раціональність, на даному етапі, є інтегрованою у 

метафізику. Вчений наділяє категорію знання трансцендентними функціями віри. 

Дана інтеграція стала реакцією К. Ясперса на необхідність, в ситуації фашистсь-

кого режиму, зробити моральний, екзистенціально – людяний вибір. Виклик вче-

ного історико - культурним процесам ХХ століття: тоталітарним режимам, світо-

вим війнам, уніфікації суспільства, одномірності людини і втрати нею її екзистен-

ціальної самості, духовній кризі наукового прогресу – втілився у соціо-

політичному аспекті творчості мислителя. Дані погляди філософа представлені у 

роботах: «Атомна бомба та майбутнє людства», «Духовна ситуація часу» [57], 

«Куди рухається ФРН» [58], «Питання про провину» [56]. Глобалізація ідей К. 

Ясперса від екзистенціальних до соціо-культурних та політичних питань зробила 

його «Духовним вождем Західної Європи свого часу». Вчений проводив активну 

політико-просвітницьку діяльність, виступав з лекціями та промовами на радіо. 

Фізична поразка Німеччини у другій світовій війні та моральна ганьба нації 

загострили екзистенціальну проблему провини у творчості К. Ясперса. Це впли-
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нуло на пошуки істинного раціонального зерна світобудови та людської екзистен-

ції. Так, на третьому, післявоєнному етапі, творчості К. Ясперса інтеграція знання 

у віру змінюється на набуття вірою ознак знання, формується новий інтегрований 

феномен раціональної філософської віри. Пошуки істиної осі людської екзистенції 

у творчості К. Ясперса реалізувались в роботи «Філософська віра» [63]. В цій 

праці постулюється ідея ототожнення свідомої трансценденції та істиної екзисте-

нціальної комунікації, через раціональне співвідношення віри та знання, через ре-

алізацію філософської віри. У 50 – 60 роки вчений називає свою філософську 

концепцію – «філософією розуму». Категорія філософської віри виступає шифром 

інтелектуальності інсайту та свідомої трансценденції. 

Філософське надбання К. Ясперса значно вплинуло на морально-політичну 

свідомість Європи. Мислитель, за думкою багатьох дослідників, став для Європи 

ХХ століття ідейним вождем. Філософська спадщина вченого має велике значен-

ня у формуванні сучасних світоглядних концепцій. 

 Робертс Д. Е. підкреслює, що важко переоцінити значення німецького екзи-

стенціалізму. Він вважає головною заслугою К. Ясперса повернення суспільства 

до його внутрішніх проблем, які втілюються у питаннях: що означає бути самим 

собою, як треба користуватись власною свободою, як ми можемо утримати та 

зберегти мужність перед обличчям неминучого [72, с. 4]. Дослідник також відзна-

чає, що після публікації всих праць К. Ясперса його стали називати основою релі-

гійного модернізму протестантського толку. Робертс Д. Е. наголошує, що багато 

дослідників називають мислителя провідним релігійним філософом нашого часу. 

Більшість протестантських прибічників християнського екзистенціалізму вважа-

ють, що на грунті філософської системи К. Ясперса може виникнути нова та конс-

труктивна форма християнської філософії [72, с. 343]. Релігійний аспект стає па-

нівним у закордонних дослідженнях творчості мислителя. 

Внаслідок, філософію К. Ясперса вивчають не лише філософи та критики, а 

й теологи. Німецький теолог Ф. Пфайфер у 1933 році в роботі «Філософи екзисте-

нціалісти» відзначає, що екзистенція це не лише співвідношення з самим собою, а 

й з трансценденцією [70, с. 16]. За його думкою екзистенція має два вектори інте-
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нціональності: самобуття та трансценденція [70, с. 17]. Водночас, Ф. Пфайфер ви-

водить питання співвідношення даних категорій на рівень їх категоріальної єдно-

сті, яка передбачає можливість ототожнення самості та трансценденції. Слід від-

значити, що ця теза дуже нагадує ідею «надлюдини» Ф. Ніцше [37, с. 354]. Між 

тим, автора цікавить можливість інтерпретації надбання К. Ясперса з точки зору 

теології. 

 Водночас, деякі вчені схильні розглядати К. Ясперса з позиції атеїзму.       

М. Редінг наголошує на помилковості сприйняття К. Ясперса суто християнським 

філософом. Він відзначає наявність у творчості мислителя зв’язку федиізму та но-

вітньої європейської філософії [71, с. 193]. 

 Виникає cкладність інтерпретації філософії К. Ясперса та її неоднознач-

ність:  К. Ясперс для віруючих – безбожник; для безбожників – віруючий; для ра-

ціоналістів – містик; для містиків – нерішучий раціоналіст. 

  Активно у західноєвропейській критиці мусується концепція К. Ясперса 

стосовно мобільності християнства. 

 Таким чином, К. Ясперс привертає велику увагу не лише до своєї філософії, 

а й до сучасних світових процесів. Внаслідок, філософська концепція набула істо-

ричної динаміки та вплинула на розвиток філософської, соціальної, педагогічної 

думки другої половини ХХ століття. 

Проблема вивчення ролі екзистенціалізму у формуванні філософії наприкі-

нці даного століття стає досить актуальною. Вчені А. М. Руткевич [43, с. 147],     

К. А. Шварцман [54, с. 137] та К. Ю. Райда [41, с. 9] ретельно досліджують цю 

проблему. За думкою останнього, у постекзистенційному просторі концепція      

К. Ясперса найбільш активно застосовується у екзистенційній педагогіці. Водно-

час, філософське надбання К. Ясперса стосовно формування моральної особисто-

сті, активно запроваджуються до наукових та філософських течій другої половини 

ХХ століття. У новому гуманізмі центральним питанням стає ясперсівське проти-

стояння індивіда та суспільства у межовій ситуації. Так прагнення особистості ре-

алізувати свою роль у суспільстві втілюється лише у конфліктних ситуаціях [54, с. 

59]. Дослідники наголошують на невід’ємності конфліктної ситуації та моралі [54, 
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с. 99]. К. Ясперс також визначає культуро твірну функцію конфлікту у межовій 

ситуації. Мислитель вирішує проблему збереження та відродження духовних цін-

ностей, а також формування моральної особистості. Проте, напрямок нового гу-

манізму не знаходить рішення означеної проблеми. 

Марсель вирішує проблему формування духовно багатої особистості досить 

близько з позицією К. Ясперса. Він вважає, що істинну особистість можна вихо-

вати лише у родині, окремо від широких мас. Відносно останніх, зазначає вчений, 

можливе лише тренування [54, с. 127]. Так, у прагненні створити духовно багату 

особистість: К. Ясперс шукає шляхи гармонізації стосунків людини та суспільст-

ва, а Г. Марсель загострює конфлікт між даними сферами життєдіяльності. 

 Творчість К. Ясперса мала значний вплив на формування філософської дум-

ки другої половини ХХ століття. Вона стала теоретичним грунтом для мислителів 

християнського екзистенціалізму. Так, І. Лепп наслідує К. Ясперсу, що до отото-

жнення автентичної любові та екзистенційного знання [31, с. 143]. 

Отже, надбання К. Ясперса було і залишається актуальним та породжує різ-

ні критичні концепції аналізу філософських текстів. 

Категоріальна база філософії К. Ясперса викликає великий інтерес вчених. 

Переважна більшість акцентувала увагу на класичних категоріях екзистенціаліз-

му. Проте, творчість К. Ясперса не можна охарактеризувати суто екзистенційною 

системою координат. Класична екзистенційна теза свободи індивіда, який прагне 

уникнути фіксованих соціальних норм та масової універсалізації, набуває у твор-

чості мислителя принципово нового смислу, який міститься у трансцендентному 

колі родини. Отже, векторні спрямованості смислів свободи постають протилеж-

ними. Класичний сенс спрямований від соціуму, а ясперсівський сенс, навпаки, 

орієнтований до людського співіснування. 

Відзначимо, що світоглядна позиція мислителя з часом змінювалась. Домі-

нантою філософії К. Ясперса виступає проблема співвідношення віри та знання. 

На початку творчого шляху мислитель критикує науку, яка пригнічує віру, а від-

повідно, особистість. Проте, у тридцяті роки та особливо у повоєнний час К. Яс-

перс прагне уникнути ірраціоналізму. Вчений апелює до розуму та науковості.   
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Ф. Хайнеманн підкреслює, що у цей період К. Ясперс відмовляється від концепції 

існування С. К’єркегора. Мислитель наголошує на необхідності називати свою 

філософію – філософією розуму [50, с. 35, 36]. У перший період його творчості 

віра та знання виступають на різних смислових полюсах та відкрито протистав-

ляються одне одному. В останній період дане протиставлення знімається та віра і 

знання стають частинами екзистенції. Отже, співвідношення віри та знання набу-

ває загального сенсу, який через гармонізацію цих категорій сприяє відродженню 

духовності. Водночас, перехід від протистояння до гармонізації даних категорій 

свідчить про орієнтацію К. Ясперса на цінності інформаційного суспільства. 

Прагнення К. Ясперса створити філософію розуму втілилось у ретельному 

аналізі глибинних причин існування людства. Це виводить творчість мислителя за 

межи екзистенціалізму, який приділяє увагу існуванню окремої індивідуальності. 

Філософ досліджує проблему походження, мети, перспективи існування людства. 

Він шукає шляхи та інструменти відродження і захисту буття світу, соціуму, осо-

бистості. Дослідник Френцель у 1945 році відзначає, що К. Ясперс робить спробу 

філософські інтерпретувати історичну ситуацію [65, с. 32]. Критик вважає рівноз-

начними та логічно пов’язаними єдиною метою постаті К. Ясперса, Б. Рассела та 

Ж. П. Сартра [65, с. 33]. За думкою вченого, всі вони присвятили життя служінню 

суспільству. Автор виділяє гуманістичний мотив у творчості К. Ясперса. 

Г. Занер у 1969 році в післямові до праці К. Ясперса «Власна думка та по-

леміка» наголошує на двух концептуальних підходах мислителя до історії філо-

софії [75, с. 512]. Перший спрямований до фактичної та хронологічної системати-

зації спадщини великих мислителів. Другий – полягає у внутрішньому розумінні 

та автентичній комунікації зазначеної спадщини. Згідно досліднику, мислитель 

прагне поєднати обидва принципи. Відповідно, головною методологічною катего-

рією у філософії К. Ясперса стає комунікація [75, с. 515]. 

У 1961 році філософський журнал Східної Німеччини публікує статтю        

Г. Юнгхенеля «Поняття комунікації у К. Ясперса», в якій досліджується комуні-

кація – як форма громадянської єдності [68, с. 483]. Симптоматичною постає кри-

тика Ясперсовської концепції екзистенційної комунікації. Автор проводить пара-
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лель між громадською свідомістю та абсолютизацією свідомості індивіда у філо-

софії К. Ясперса [68, с. 477]. Критик підкреслює агностичний характер екзистен-

ційної комунікації мислителя [68, с. 478]. 

К. Саламун, в роботі «Комунікативне буття в філософії К. Ясперса», крізь 

призму феномену комунікації аналізує соціально-філософський аспект та екзис-

тенційну онтологію мислителя [73, с. 268]. Дослідник виділяє у творчості мисли-

теля три форми буття та відповідні їм форми комунікації [73, с. 267]. Так, існує: 

буття – як біологічне існування, екзистенційне буття та буття – як свідомість [73, 

с. 269]. Перша форма комунікації забезпечує біологічне існування на рівні біоло-

гічних інстинктів. Друга – екзистенційна комунікація функціонує на рівні суб’єкт-

суб’єктних відносин, формує етичні цінності та ґрунтується на них, але вона зни-

кає коли етичні засади перемагає інстинкт самозбереження [73, с. 271]. Прикла-

дом другої форми комунікації є дружба та любов. Дана форма, згідно критику, 

орієнтована на сприйняття. Третя форма – охоплює соціальні маси та орієнтована 

на контакт з ідеєю, що як етична субстанція мусить об’єднувати людство. Так, 

третя форма комунікації має трансцендентний рівень. К. Саламун наголошує на 

одночасній присутності всих форм комунікації у кожній з форм буття. Знання є 

джерельною базою першої форми комунікації. Віра є грунтом третьої форми. Ос-

новою другої форми комунікації виступають як знання так і віра. 

У 1965 році у згаданому філософському журналі Східної Німеччини вихо-

дить дослідження Г. М. Герлаха «Філософія та політика у творчості К. Ясперса». 

Автор виділяє тісний зв’язок філософії та політики, сенсом якого у мислителя є 

провідна роль першої в організації та кируванні державою. Критик наголошує на 

проблемі співвідношення державного адміністративного апарату та окремого 

громадянина, а також на проблемі формування вільного та соціально активного 

громадянина [67, с. 803]. М. Герлах виділяє виховання, як результат співвідно-

шення філософії та політики у творчості К. Ясперса. Дослідник вважає демокра-

тичну державу К. Ясперса обстрактною формою грамодянського суспільства [67, 

с. 810]. 
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Політичний аспект творчості мислителя викликав значний резонанс у нау-

кових колах Західної Європи. В центрі уваги опеняються роботи: «Атомна бомба 

та майбутне людства» та «Духовна ситуація часу». 

У 1968 році виходить робота Г. Менде «Програмний державний уклад та 

картина Німеччини за Карлом Ясперсом». В ній автор акцентує увагу на проблемі 

прогнозування К. Ясперсом майбутнього Німеччини з питання її об’єднання. Кри-

тик вважає помилкою позицію філософа – не втручатись у процес об’єднання Ні-

меччини [69, с. 137]. Дослідник також піддає критиці, головну думку роботи 

«Атомна бомба та майбутнє людства», відмову від комуністичного устрою, який 

містить загрозу тоталітаризму. Останній, на думку К. Ясперса, підкреслює Г. Ме-

нде, є більшим злом ніж атомна бомба [69, с. 136]. У програмі політичної перспе-

ктиви Німеччини за К. Ясперсом критик виділяє два домінуючих моменти: поєд-

нання демократії з аристократичним правлінням; та обмеження політичного суве-

ренітету Німетчини, через об’єднання з НАТО [69, с. 141]. Отже, Г. Менде підк-

реслює позицію мислителя філософсько-арестократичного керування та всезага-

льної комунікації в соціо-політичному аспекті. 

У 1974 році провідний філософський журнал Німеччини публікує дослі-

дження Тель-Авівського вченого Г. Теннена «Філософія К. Ясперса в критичному 

світі». В ньому багато уваги приділяється співвідношенню філософії та науки, а 

також сутності віри та знання у творчості К. Ясперса. Критик підкреслює ґрунто-

вну та головну роль філософії, як форми суспільної свідомості, у надбанні мисли-

теля. Г. Теннен наголошує позицію філософа стосовно недосконалості наукових 

методів та їх неможливості досягти істини. Згідно досліднику, К. Ясперс визнає 

науку, лише як гадку [76, с. 553]. Філософія, у К. Ясперса, обіймає науку [76, с. 

555]. Дослідник відзначає думку вченого, що об’єктивна реальність опановується 

тільки в області віри. Водночас, Г. Теннен вважає фундаментальними складовими 

філософії: віру та знання [76, с. 556]. Дослідник наголошує на відповідності кате-

горії знання – царині науки, категорію віри – царині філософії. Внаслідок, він 

вважає, що віра та знання втілюють протилежні полюси. Однак, Г. Теннен про-

стежує в філософії К. Ясперса дві форми історико-філософського мислення: 1 – 
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проблеми буття, 2 – проблеми існування. Згідно критику, проблеми буття форму-

ють протилежність віри та знання, а також і науки з філософією; проблеми існу-

вання обумовлюють їх категоріальну єдність, а наука стає частиною філософії [76, 

с. 560]. Дослідник підкреслює, що знання та віра в філософії К. Ясперса мають 

одночасно і форму та зміст. Критик не визначає сенсу категоріальної єдності віри 

та знання. Аналіз його праці доводить, що даним сенсом є свобода індивіда. 

Дж. Беннетт, у 1993 році, в роботі «Карл Ясперс та філософія науки» вважає 

центральною проблемою Ясперсовського філософствування співвідношення фі-

лософії та науки, що обумовлено науковою проблематикою англо-американської 

філософії [64, с. 440]. Вчений підкреслює позицію мислителя стосовно доміную-

чого значення філософії для інших наук. Згідно досліднику, філософія у К. Яспер-

са є тотожною науці, без неї не існує жодної наукової галузі [64, с. 441]. Головну 

увагу Дж. Беннетт присвячує вивченню біполярності пізнавальної функції яспер-

сівської філософії або активного агностицизму. Автор підкреслює модель суб’єкт-

суб’єктних стосунків у гносеології мислителя. В ній, згідно критику, не можливий 

розподіл на особисте та без’особове [64, с. 453]. Дослідник вважає поєднання 

суб’єкт-суб’єктної моделі пізнання з активним агностицизмом найкращим досяг-

ненням мислителя [64, с. 450]. 

В 1990 році в «Міжнародному філософському огляді» розглядається гума-

нізм ясперсовської політичної концепції. Автор есе «Гуманізм у політичній філо-

софії К. Ясперса» К. Саламун наголошує на позиції мислителя неможливості до-

сягнення політичного раю [74, с. 227]. Адже, людина має біологічні та духовні 

складові, тому не є ідеальною. Критик підкреслює заклик К. Ясперса до необхід-

ної гармонізації біологічного та духовного в людині, за для досягнення інтелекту-

альної цілісності індивіда [74, с. 229]. Згідно автору, в політичній філософії мис-

лителя привалює гуманізм та духовні цінності, що ґрунтуються на усвідомленні 

провини та відповідальності [74, с. 228]. Ясперсівська інтелектуальна цілісність в 

концепції дослідника є гармонією між знанням та вірою. 

У 2004 році переодичне видання «Філософія сьогодні» публікує роботу    

«К. Ясперс та Рікер», в якій дослідник розглядає метофізичний аспект філософії 
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вчених [66, с. 338]. Критична концепція автора ґрунтується на аналізі екзистен-

ційної динаміки людини. Самовдосконалення людини є центральним моментом 

дослідницької розробки. Автор поєднує цілісність людини з усвідомленням її од-

вічної провини [66, с. 334]. Критик підкреслює думку К. Ясперса: чистота духа є 

правда екзистенції [66, с. 335]. Проблема цілісності, згідно досліднику, вирішу-

ється через неперервну самооцінку та усвідомлення одвічної провини. Автор від-

значає тісний зв’язок відчуття провини та поклику совісті у філософії К. Ясперса. 

Водночас, поклик совісті, на думку критика, у вченого має трансцендентний хара-

ктер, адже є індивідуальним розумінням віри [66, с. 337]. Між тим, віра та любов 

у мислителя, згідно досліднику, виступають двома аспектами впевненості власно-

го існування. Остання є джерелом та підтвердженням віри, яка формує у свідомо-

сті індивіда здатність та прагнення діяльності [66, с. 339]. Автор прагне пов’язати 

етичні аспекти філософії мислителя з формуванням соціально активної особисто-

сті. 

Філософія К. Ясперса викликала миттєву рефлексію у західно-європейській 

науці і суспільстві, що втілилось у численних критичних працях, присвячених 

творчості мислителя опублікованих за його життя. 

 У вітчизняній науці радянського періоду вивчення творчості мислителя по-

чинається значно пізніше ніж у Західній Європі. 

 У 1959 році виходить стаття В. І. Гараджи «Философия или атомный мон-

таж?», в якій критично оцінюється праця К. Ясперса «Атомна бомба та майбутнє 

людини» [15, с. 112]. 

 На початку семи десятих років хх століття, у 1964 році, в Радянському Сою-

зі була опублікована праця швейцарського марксиста Т. Шварца «От Шопенгауэ-

ра к Хайдеггеру». Вчений розглядає смислове ядро філософії мислителя – екзис-

тенцію з точки зору недосконалості людського існування. Дослідник наголошує, 

що безпосереднім існуванням індивіда є стан межової ситуації [53, с. 264]. Вна-

слідок, автор відзначає набуття екзистенцією ознак останньої категорії [53, с. 

287]. Т. Шварц підкреслює наявність у філософа шляху подолання обмеженості та 

конечності власного існування, який полягає у особистому духовному внеску або 
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у творчому доробку до світового культурного процесу [53, с. 226]. Дослідник 

вважає це духом свідомості, який стає космічною еманацією кожної окремої екзи-

стенції. Поряд з цим, автор критикує тезу мислителя стосовно християнства – як 

першооснови європейської культури. Внаслідок, він звинувачує К. Ясперса у ан-

тигуманізмі та анти віталізмі [53, с. 215]. Однак, філософ наголошує не на христи-

янстві, а на Біблії – як основи європейської цивілізації. Тому, останні зауваження 

критика варто вважати необґрунтованими та помилковими. Швейцарський марк-

сист, як дослідник та сучасник, відзначає, що К. Ясперс був для Європи духовним 

вождем [53, с. 218]. В цілому дослідження Т. Шварца є грунтовним, автор дотри-

мується концепції історичності але не розглядає питання співвідношення віри та 

знання. 

 В 1965 році М. К. Мамардашвілі у статті «К проблеме метода истории фи-

лософии (критика исходных принципов историко-философской концепции К. Яс-

перса) підкреслює думку мислителя стосовно мети його філософії, що міститься у 

визначенні засобу опанування історії філософії [34, с. 94]. Згідно критику, означе-

ний процес має бути позбавлений будь якої систематизації. Адже, кожна з праць 

філософів виступає лише шифром трансценденції та шляхом усвідомлення влас-

ної самості [34, с. 95]. Він наголошує, що у мислителя варті уваги не знання – як 

факти, а їх значення для екзистенції і культури в цілому. 

 У 1965 році виходить дослідження М. Л. Чаліна «Критика историко-

философской концепции К. Ясперса» [52], що підкреслює інтерес радянської нау-

ки семидисятих років до історико-філософської проблематики. Даний автор у 

1971 році видає роботу «Концепция искусства в философии К. Ясперса» [51]. У 

ній критика філософії К. Ясперса проводиться у формі порівняння з Марксизмом. 

Про те увага до сутності мистецтва свідчить про новий етап радянської науки, що 

звертається до релігійних та гносеологічних проблем. 

 Р. М. Габітова в статті «Иррационалистическая трактовка человека в фило-

софии К. Ясперса» досліджує паралель між формою знання та існуванням людини 

[7, с. 105]. Внаслідок, вважає авторка, у мислителя світ людини поділяється на аб-

страктний – соціальний та індивідуалістичний – асоціальний світи. 
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 Велику увагу аналізу творчості К. Ясперса приділяє А. С. Богомолов. В 

статті «Некоторые проблемы послевоенной эволюции экзистенциализма К. 

Ясперса» дослідник відзначає зміну світоглядних пріоритетів мислителя, в яких 

домінуючу роль починає відігравати категорія розуму [2, с. 77]. 

 В. Т. Гамеаскаров на прикінці семидесятих років публікує роботи, які прис-

вячені онтологічному та соціальному аспектам філософії К. Ясперса «О философ-

ско-психологических воззрениях К. Ясперса на некоторые проблемы сознания» 

[13], «Понятие комуникации в философии Карла Ясперса» [14], «Карл Ясперс о 

системе мироздания и роли «шифра» в её познании» [12, с. 108]. 

 У 1969 році публікується стаття Ісаченко В. Д. «Эсхатологические мотивы в 

социологии К. Ясперса», сенсом якої є матеріалістична критика філософії мисли-

теля [25]. 

 На початку восьмидесятих років активізується вивчення соціології К. Яспе-

рса, про що свідчить дослідження Ю. І. Нікітіна «Критики концепции «господства 

масс» в социологии Ясперса» [36]. Водночас, критична інтерпретація ясперсівсь-

кої концепції людини набуває суто соціологічної характеристики. Наприклад, 

стаття І. Резвіцкого «Критика методологического подхода к проблеме человека в 

философии К. Ясперса» [42, с. 118]. Дослідник надає ґрунтовний аналіз ясперсів-

ського розуміння людської сутності. Він, як і Р. М. Габітова, виділяє соціальну та 

асоціальну форми людського існування. Проте, вчений не обмежується цим роз-

поділом та досліджує зміст внутрішнього «я» людини. Останнім, за думкою          

І. І. Резвицкого, в філософії К. Ясперса є самосвідомість індивіда. Вчений підкре-

слює, що внутрішнє «я» людини значно ширше її соціальної сутності. У творчості 

мислителя, згідно досліднику, воно обіймає природню і соціальну форми [42, с. 

119]. Дослідник відзначає категорію вічної частини людської екзистенції, яку ото-

тожнює з душею. Тіло людини змінюється, але його «я» залишається незмінним 

[42, с. 114]. Критик підкреслює паралель між душею та самосвідомістю людини. 

Водночас, він виділяє позицію К. Ясперса, що до: сутності людини – як продукту 

трансценденції; та ірріаціоналістичного характеру гносеології [42, с. 116]. Отже, 
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дослідник не вважає асоціальну сутність людини обмеженою та підкреслює її 

трансцендентний зміст. 

У 1969 році виходить робота А. С. Богомолова «Немецкая буржуазная фи-

лософия после 1865 года». Автор відзначає, що екзистенція є суб’єктивним грун-

том людського існування, глибиною його душі, а також вона зовсім позбавлена 

об’єктивності [3, с. 341]. Питання суб’єктивного характеру екзистенції А.С. Бого-

молов заглиблює у дослідженні «Философия Канта и современность». Він вважає, 

що К. Ясперс ототожнює існування з волевим та емоційним видом пізнання, яке 

відірване від психофізиологічного та логічного видів, а також від його соціально-

го грунту. На думку автора, філософ прагнув обґрунтувати незалежність існуван-

ня, але прийшов до ірраціональності та непізнаванності пізнання [4, с. 146]. Отже, 

даний дослідник інтерпретує філософію К. Ясперса у гносеологічному контексті. 

Він розглядає головну категорію мислителя, екзистенцію, як розкриття процесу 

пізнання. Вчений залишає без уваги онтологічні функції екзистенції. Наразі ото-

тожнення екзистенції та пізнання, автор має дослідити і онтологічні функції 

останнього. А. С. Богомолов не робить цього, адже даний аспект не є актуальним 

для наукової доктрини його часу. 

Питання порівняльної гносеології І. Канта та К. Ясперса піднімає П. П. Гай-

денко у 1970 році. Дослідниця підкреслює кординальну протилежність гносеоло-

гічних концепцій згаданих вчених [11, с. 131]. Перший з мислителів, за її думкою, 

стоїть на позиції раціоналізму, а другий схиляється до ірраціоналізму. 

Зазначимо, що дослідники особо виділяють повоєнний період творчості ми-

слителя, в якому категорія розуму стає головною у функціонуванні екзистенції [1, 

с. 202]. 

Т. Ойзерман в роботі «Главные философские направления» відзначає думку 

К. Ясперса, що до соціо-культурної ролі релігії, яка є гарантом духовного та фізи-

чного існування людства [38, с. 284]. 

На початку восьмидесятих років хх століття вітчизняна наукова думка акти-

візує увагу на процесі пізнання та історичній еволюції і спадкоємності науки. 
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У 1971 році, в роботі «Современная буржуазная философия и соціологія 

ФРГ» Б. Т. Григорьян підкреслює релятивістський догматизм К. Ясперса. Він на-

голошує на прагненні мислителя не торкатись філософських і наукових догм а та-

кож створити власну світоглядну концепцію [18, с. 225]. Дослідник засуджує не 

визнання вченим авторитету історико-філософського досвіду, а також піддає кри-

тиці агностичну позицію мислителя, яка перетворилась на догматизм. 

В цьому ж році публікується робота П.П. Гайденко «Ясперс и Кант» [11]. 

Дослідниця наголошує на значній єдності філософії К. Ясперса та І. Канта. Вона 

втілюється: 1) у онтологічному розподілі на світ як цілісний універсам та світ 

окремої особистості, 2) у гносеологічній ідентичності філософської віри та ідеї 

релігії розуму [11, с. 127]. П. П. Гайденко виділяє два типи екзистенціалізму: 1) 

феноменологічний, до якого належить творчість М. Гайдеггера та Ж. П. Сартра, 

2(кантіанський екзистенціалізм К. Ясперса. Водночас, дана дослідниця наголошує 

на класифікації екзистенціалізму за принципом релігійності або не релігійності [9, 

с. 72]. Авторка вважає доцільним узагальнити класифікацію екзистенціалізму та 

разом з тим, вона читко окреслює релігійний характер філософії К. Ясперса. Вна-

слідок, П. П. Гайденко досліджує духовні виміри людського буття у творчості ми-

слителя. Велику увагу вона приділяє комунікації. На думку вченої, умовою кому-

нікації у К. Ясперса постає самотність, але сутність екзистенційної комунікації є 

локальною. Вона не може функціонувати між багатьма людьми водночас, це ко-

мунікація між двома [9, с. 78]. Авторка вважає глибинним змістом комунікації 

мислителя категорію любові. Вона наголошує на тезі філософа, що справжне бут-

тя це буття з іншим; що лише через комунікацію екзистенція може прийти до тра-

нсценденції [9, с. 79]. Двомірність категорії комунікації у К. Ясперса добре видно 

з висновків дослідниці. Самотність, як умова комунікації, не знаходить зв’язку з 

категорією любові, як її змісту. Отже, мають існувати два комунікативних рівня. 

На нашу думку це наявний та духовний. Однак, П. П. Гайденко не виділяє кому-

нікативних рівней, тому в її дослідженні присутня певна узагальненість. Між тим, 

авторка висловлює думку,що у К. Ясперса екзистенційна комунікація замінила 

релігійне спілкування [9, с. 80]. З даним твердженням варто не погодитись. Адже, 
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мислитель наголошує, що необхідною умовою релігійного спілкування є віра. На 

його думку, віра – це зустріч екзистенції з трансценденцією [63, с. 459]. Отже, ек-

зистенційна комунікація та релігійне спілкування мають різне цільове спрямован-

ня: перша орієнтована на соціум і є поліваріантною, друга – на власну самість, яка 

стає частиною трансценденції та має незмінний об’єкт спілкування. Отже, дані 

процеси не є взаємозамінимими, але екзистенційна комунікація може бути лише 

складовою релігійного спілкування. 

 П. П. Гайденко продовжує висвітлювать взаємозв’язок релігії та комунікації 

в статті «Философия культуры Карла Ясперса» [9, с. 74]. 

 У 1972 році виходить грунтовна праця Р. М. Габітової «Человек и общество 

в немецком экзистенциализме», в якій велика увага приділяється аналізу ролі лю-

дини в існуванні суспільства та історичному процессі [8, с. 219]. Дослідниця виді-

ляє категорію історичності, яка за її думкою не має нічого спільного з історією, 

адже мова іде про існування самобуття в історичній однократності в цей час та на 

цьому місці [8, с. 170]. Авторка робить висновок: категорія існування у К. Ясперса 

постає ізольованим від всих стосунків реальної дійсності та від усих суспільних 

зв’язків [8, с. 173]. Головним структурним принципом її дослідження виступає 

протиставлення, яке дослідниця здійснює у соціальній та гносеологічній сферах. 

Вона протиставить: історію та історичність, соціум та екзистенцію, наукове пі-

знання та агностичне екзистенційне знання. В аналізі яс перського агностицизму 

Р. М. Габітова мимо волі підходить до феномену категоріальної єдності віри та 

знання, але ще не визначає її. В роботі дослідниця поступово та ретельно аналізує 

протиставлення філософії та науки. Авторка вважає безумовним зв’язок між фор-

мами пізнання (наукове та філософське знання) та формами соціалізації і самосп-

рийняття (соціальне та асоціальне буття). Вчена розглядає позиції К. Ясперса сто-

совно відповідності наукового знання соціальній формі існування та філософсько-

го знання асоціальному буттю індивіда. Р. М. Габітова класифікує онтогонічні 

форми людського буття: особистість та самобуття. Перша є соціальною та підля-

гає науковому пізнанню; друга постає асоціальною та залишається непізнаванною 

науковим знанням. Згідно авторці, філософське знання у К. Ясперса полягає у са-
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моусвідомленні та стає на рівень, де не має розподілу на об’єкт та суб’єкт [8, с. 

159]. Дослідниця розглядає ясперсовську категорю ситуації у гносеологічному се-

нсі. В дослідженні виділено два вида ситуацій: загальна або типова та конкретна. 

Даним ситуаціям відповідають різні форми пізнання світу. Останній у творчості 

мислителя, за думкою вченої, також поділяється на два види: об’єктивна дійсність 

та наявне буття. Р. М. Габітова піддає критиці філософську віру та асоціальний 

вид існування у філософії К. Ясперса. Водночас, наукове знання вона вважає дже-

релом прогресу. Дослідниця наближається до визнання тотожними, за ознакою, 

філософську знання та віру. Дана праця Р. М. Габітової є дуже ґрунтовною, мак-

симально наближеною до наукової об’єктивності. Авторкою висвітлюються лише 

аспекти філософської віри та філософського або екзистенційного знання, що роз-

криває їх структурні елементи. Проте, дослідниця не торкається функціональної 

сфери даних категорій. 

 Категорія знання та гносеологічні процеси у філософії К. Ясперса виклика-

ють значний інтерес радянських вчених. У 1974 році публікується «Буржуазная 

философия ХХ века» [44]. Творчість мислителів розглядається в межах висвіт-

лення філософських напрямків та шкіл. В філософії К. Ясперса Е. Ю. Соловьйов 

віділяє гносеологічну сферу екзистенціалізму та її зв’язок з ірраціональним. Ав-

тор вважає сенсом ясперсівської категорії знання усвідомлення конечності влас-

ного існування, яке у мислителя постає єдиним не Божественним одкровенням 

[44, с. 250]. Критик наголошує на ірраціональному характері знання у творчості 

мислителя, а також підкреслює зв’язок даної категорії з трансценденцією. За його 

думкою істинні екзистенційні знання полягають у шифрах трансценденції.           

Е. Ю. Соловьйов відзначає, що шифром місця людини у світі виступає межова си-

туація [44, с. 252]. На його думку, у К. Ясперса людина трансцендує від себе, як 

імпірична індивідуальність та до себе, як самобутня самость [44, с. 228]. Отже, іс-

тина втілюється у трансцендентному переході екзистенційного знання від імпіри-

чного рівню до духовно-теоретичного. Дане дослідження не торкається соціальної 

та онтологічної концепції мислителя, але інтерпретує важливий аспект його твор-

чості – співвідношення знання та трансценденції. 
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Активізація уваги на розгляді співвідношення науки та філософії у творчос-

ті мислителя викликало інтерес до вивчення взаємодії філософії та релігії у К. Яс-

перса. Це обумовило появу цілої низки праць з роблеми релігійного аспекту, як у 

творчості філософа так і загально теоретичного характеру. У 1974 році публіку-

ється робота «На межі віри та невер’я» [6, с. 42], що досліджує питання сенсу, 

сутності та соціальної функції віри. ЇЇ автори використовують багато-

функціональність віри для вивчення цієї категорії. Проведений вченими психо-

соціальний аналіз категорії віри формулює думку її необхідності. Вона розгляда-

ється – як засіб духовного кодування або виховання особистості [6, с. 64]. Слід за-

значити, що дану думку значно раніше висловлював К. Ясперс. 

Отже, у восьмидесяті роки ХХ століття радянська наука вводить так звану 

легітимність досліджень віри та релігії. Внаслідок, починає активно вивчатись іс-

торія західно європейської думки, що відображає релігійне мислення. З початку 

восьмидесятих років публікується значна кількість наукових праць, присвячених 

творчості К. Ясперса. Серед них проблемно-тематичний блок праць, що вивчають 

релігійний аспект філософії вченого та аналізують протиставлення філософії та 

релігії. 

У 1977 році під редагуванням А. С. Богомолова публікується праця «Сучас-

на буржуазна філософія та религія», в якій розглядається сучасна не марксистська 

західно - європейська філософія [5]. Велика увага приділяється аналізу релігійної 

інтерпретації у творчості філософів. Стаття, присвячена надбанню К. Ясперса, ви-

світлює питання зв’язку філософії та релігії. Дослідник виділяє дві форми знання: 

філософське – екзистенційне та наукове. На прикладі ясперського тексту вчений 

демонструє зв’язок екзистенційної істини або екзистенційного знання з духовною 

істиною віри. Цим він пропонує сприймати практичну тотожність екзистенційної 

віри та екзистенційного знання [5, с. 145]. Автор наголошує на трансцендуванні, 

як основі ясперсовської філософії. Водночас, він вважає, що сутність трансценду-

вання відповідає філософській вірі [5, с. 152]. Отже, критик підкреслює тісний 

зв’язок філософії та релігії у творчості К. Ясперса. Адже, філософська віра висту-

пає у союзі зі знанням, а також безмежне знання постає основою філософії [5, с. 
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147]. Він відзначає обмеженість наукового знання та наголошує на агностицизмі 

мислителя. Проте, дослідник наводить думку філософа стосовно небезпеки межо-

вих проявів віри: суб’єктивного – марновірства та об’єктивного – догми. Критик 

зазначає, що сенс філософської віри полягає у єдності «віри яку ми віримо» та 

«віри якою ми віримо» [5, с. 148]. Філософська віра, на думку автора, постає гар-

монією між розумом та вірою. Варто відзначити важливе спостереження дослід-

ника стосовно сенсу категорії віри, який також відповідає сенсу співвідношення 

екзистенції та трансценденції. Він полягає у категорії довіри, яка виникає у межо-

вій ситуації [5, с. 149]. Водночас, в даній статті підкреслюється не відривний 

зв’язок категорій трансценденції та знання, що відбувається через шифри транс-

ценденції, які також є мовою останньої [5, с. 150]. 

Отже, дане дослідження висвітлює релігійні аспекти філософії К. Ясперса. 

В їх аналізі автор приділяє увагу онтологічній позиції мислителя. Однак, в інтер-

претації творчості вченого привалює соціальний та гносеологічний підходи. Певні 

висновки критика обтяжені ідеологічним підтекстом. Між тим, дослідження міс-

тить дуже грунтовний аналіз категорії віри, де вартий уваги не визначений попе-

редніми критиками сенс віри. Робота має велике значення для вивчення питання 

співвідношення віри та знання у філософії К. Ясперса, адже автор досліджує 

зв’язок: релігії та філософії, віри та знання, трансценденції та філософської віри. 

В дослідницькій літературі багато уваги приділяється проблемі 

спів’існування в останній період творчості К. Ясперса прагнення раціоналізувати 

агностичну концепцію власної філософії та пошуки істини в інсайті віри. В. У. 

Бабушкін у 1978 році в роботі «Про природу філософського знання» підкреслює, 

що певна раціоналізація філософії К. Ясперса не змінює його екзистенційної кон-

цепції. Адже, вважає критик, не новий вид науковості , а новий вид віри стає ме-

тою філософських пошуків мислителя [1, с. 198]. 

Ретельне дослідження релігійного аспекту в філософії К. Ясперса міститься 

у роботах А. Н. Тіпсіної: «Істинна сутність философської віри К. Ясперса» [45], 

«Проблеми философської віри К. Ясперса» [48], «Критика концепції К. Ясперса 

про співвідношення філософії та релігії» [46], «Проблеми модернізації християнс-
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тва в філософії К. Ясперса» [47]. Між тим, дані наробки дослідниці зібрані в ґрун-

товній праці «Філософія релігії К. Ясперса. Критичний аналіз» [49]. Дослідниця 

вважає, що творчість К. Ясперса, в якій домінують категорії самобуття, історич-

ності, комунікації, віри, можна розглядати, як релігійну філософію [49, с. 83]. Ав-

торка відзначає, що комунікація, за К. Ясперсом, є засобом прояснення екзистен-

ції. Вона виділяє комунікацію наявного буття та екзистенційну комунікацію [49, 

с. 25]. В аналізі цієї категорії вчена обмежується визначенням його, як боротьби за 

любов. Однак, дана інтерпретація є досить поверховою, адже, не торкається стану 

інсайту та народно-історичного джерела комунікації – родини. Водночас, А. Н. 

Тіпсіна підкреслює, що екзистенція реалізується лише у зв’язку з традицією, яка 

за її думкою, втілює релігійний досвід людства [49, с. 22]. Дослідниця вважає, що 

традиції формують сенс людської екзистенції, який полягає у взаємозв’язку кате-

горій історичності та історії. Даний висновок вчена обґрунтовує положенням      

К. Ясперса стосовно набуття людиною нових численних можливостей через усві-

домлення у межовій ситуації власної безпорадності [49, с. 56]. Симптоматичною 

проблемою дослідження стає протиставлення науки та філософії. Авторка відзна-

чає: читко виражене протиставлення філософії та науки на першому етапі творчо-

сті мислителя, коли він наголошує на існуванні не наукової істини, а також на від-

сутності потреби у методах наукового знання. Пізніше, під впливом І. Канта та  

М. Вебера, К. Ясперс виділяє самостійність наукового та філософського знання 

[48, с. 27]. Підкреслимо значний розрив між наукою та філософією на прикінці 

ХІХ та початку ХХ століть. Внаслідок, філософія переймає наукові методи.         

А. Н. Тіпсіна відзначає позицію К. Ясперса, що до помилковості сприйняття філо-

софії як науки серед інших наук, адже вона не може використовувати наукові ме-

тоди бо не є наукою [48, с. 69]. Увага дослідників до питання співвідношення фі-

лософії та науки має об’єктивні причини: 1) актуальність даного питання для Єв-

ропи часів мислителя, та 2) наближеність ідеологічного контексту радянської нау-

ки до сутності цього питання. А. Н. Тіпсіна критикує ясперсівські категорії транс-

ценденції, релігії,філософської віри.Вона розглядає сутність пізнання, за К. Яспе-

рсом, та відзначає його думку стосовно умов об’єднання філософії та науки. 
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Останнє можливе, за думкою авторки, на грунті одкровення, джерелом якого у 

мислителя є Біблія [48, с. 26]. Вчена підкреслює єдність агностичних позицій       

І. Канта та К. Ясперса. В роботі виділено три рівні категорії простору: емпіричний 

світ об’єктів, світ екзистенції та світ трансценденції. Серед них, лише перший ем-

піричний рівень підлягає науковому пізнанню. Дослідниця підкреслює існування 

шифрів екзистенції, адже шифри трансценденції функціонують у екзистенційно-

му світі. Отже, згідно А. Н. Тіпсіної збільшення та максимальне уточнення знань 

про емпіричні об’єкти, не надає можливості пізнати світ в цілому, а відповідно 

між цими формами пізнання збільшується прірва непорозуміння. Авторка відзна-

чає ясперсовську класифікацію наук на природні та гуманітарні, яким відповіда-

ють методи описовий та пояснювальний. Дослідниця підкреслює наявність істо-

рико-філософського зв’язку не лише з І. Кантом, а й з В. Дільтеєм, а також розг-

лядає наближеність ідей мислителя до філософії даосизму. А.Н. Тіпсіна вважає 

критерій науковості наступним, за значенням, після феномену осьової доби. На її 

думку, К. Ясперс проголошує філософію наукою у відвічному методологічному 

сенсі. Саме філософія має визначити сенс науки та її межи і завдання. В даній 

праці уважно вивчаються три аспекти творчості К. Ясперса: історико-філософське 

спадкоємство мислителя, протиставлення філософії та науки, сутність релігійної 

філософії та її критика. В релігійній філософії вченого авторка виділяє три періо-

ди: 1913 – 1928 роки, коли К. Ясперс інтерпретує віру як зцілюючий інструмент 

людської психіки та основу комунікації і сенс виховання; 1928 – 1935 роки, коли 

головним стає аналіз впливу віри та невір’я на соціальне буття; 1935 – 1945 роки, 

коли вагому роль у функціонуванні віри починає відігравати категорія розуму, 

внаслідок, виникає категорія філософської віри. Дослідниця підкреслює думку фі-

лософа стосовно провідної ролі релігії у функціонуванні філософії, адже, згідно К. 

Ясперсу, без релігії філософське знання перетвориться на наукове та припинить 

своє існування [48, с. 44]. Авторка критикує дану позицію. Вона вважає, що кате-

горія філософської віри є штучним компромісом релігії та філософії. Разом з тим, 

дослідження А. Н. Тіпсіної містить ґрунтовний аналіз трансцендентної сфери фі-

лософії вченого, в якій виділено дві форми трансценденції. Це: вертикальна – яка 
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втілює стосунки людини з Богом, та горизонтальна – що охоплює стосунки екзис-

тенції із світом, а також має назву охоплюю чого. 

Отже, дана праця є дуже важливою для вивчення творчості К. Ясперса, про-

те потребує перегляду певних положень та доробки не висвітлених аспектів філо-

софії мислителя. 

У дев’яності роки ХХ століття у вітчизняній науці набуває актуальності не 

лише творчість західно-європейських філософів, а й соціальні процеси зарубіжжя. 

Так, 1985 році виходить праця М. Руткевича «Від Фрейда до Хайдеггера», в якій 

він досліджує вплив філософії екзистенціалізму на напрямок психоаналізу. Автор 

вважає невід’ємною рисою екзистенціалізму непередбачувану динаміку від абсо-

лютної свободи до неминучого фатуму [43, с. 68]. Вцілому, він аналізує проблему 

досягнення свободи в екзистенційному психоаналізі. 

У 1987 році публікується вже згадана праця К. А. Шварцмана «Філософія та 

виховання», в якій досліджується вплив не марксистських філософських концеп-

цій початку ХХстоліття на розвиток філософської думки другої половини цього 

століття. Зазначимо, що у висновках автора відслідковується вплив екзистенцій-

ної філософії на формування сучасної етичної концепції в хзахідно-європейській 

науці. 

У 1986 році Ю. И. Нікітін публікує роботу «Критика екзистенціаліської 

концепції морального виховання (на прикладі етичних поглядів К. Ясперса)» [35]. 

Суспільна та наукова думка ще не готова сприняти філософські наробки єкзістен-

ціалізму. Проте, єтичні проблеми стають актуальними. Автор піддає критиці не 

формальну комунікацію, орієнтовану на інтуїтивно-екзистенційні аспекти. Він не 

погоджується з ясперсовською концепцією людської єдності та демократичного 

суспільства, яка ґрунтується на етичній нормі відповідальності. Дослідник вважає 

дану концепцію ірраціоналістичною та абстрактно психологічною [35, с. 129]. 

З початком перебудови набуває актуальності антропологія. У 1986 році ви-

ходить книга «Буржуазна антропологія ХХ ст.», в якій у статті «Екзистенциальна 

концепція людини К. Ясперса» піднімається проблема суб’єктивної антропології 

мислителя [19, с. 22]. Дослідник підкреслює центральну роль категорії безнадії у 
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творчості вченого [19, с. 30]. Б. Т.Григорьян відзначає тезу К. Ясперса, що до ря-

тівної ролі екзистенційної комунікації у людському існуванні. Дослідник наголо-

шує на комунікативно-соціальній сутності категорії екзистенції у філософії вче-

ного, а також вважає любов формою її реалізації [19, с. 31]. Водночас, критик 

вважає категоріальною основою філософії К. Ясперса взаімозв’язок екзистенції, 

комунікації, любові та трансценденції [19, с. 32]. 

В 1988 році П. С. Гуревич акцентує увагу на значній цінності, для вирішен-

ня сучасних історико-філософських проблем, праці К. Ясперса «Духовна ситуація 

епохи». Науковець підкреслює думку мислителя стосовно відкритої та багатої пе-

рспективами сучасної ситуації європейської культури. Проте, існує загроза того, 

що людство не використає свої можливості та залишиться у світі бездуховності 

[20, с. 240]. Автор виділяє в концепції мислителя проблему виміру екзистенції. 

Критик вважає, що істинна сутність людини, за К. Ясперсом, полягає за межами 

власного існування [20, с. 242]. Отже, виміром істинності екзистенції, згідно з до-

слідником, у філософа стає категорія трансценденції. Функціональним інструмен-

том у досягненні істинності власного існування виступає категорія волі, яка згідно 

досліднику, сприяє позбавленню, У К. Ясперса, демонічних рис людської сутнос-

ті: відчаю, безнадії, невір’я [20, с. 239]. Дослідник прагне довести раціональний 

характер ясперсовської віри. Він інтерпретує рефлексію, як засіб читання шифрів 

трансценденції. П. С. Гуревич наголошує, що сенсом віри у мислителя постає фі-

лософія, мислення, рефлексія. Він відзначає у філософії вченого наявність трьох 

мов, через які усвідомлюється істина: релігії, поезії, мистецтва. Вони, згідно авто-

ру, мають загальне джерело – трансценденцію [20, с. 236]. Критик вважає яспер-

совську віру соціально активним феноменом. В роботі досліджується екзистен-

ційна сутність, як самодостатня, що є мікро моделью універсаму [20, с. 240].       

П. С. Гуревич відзначає, що мислитель уперше висуває думку стосовно необхід-

ності бачити буття людини не в образі, а у ситуації [20, с. 237]. Автор відзначає у 

ясперсовській гносеології дві можливості інтерпретації індивіда: як предмет та як 

свободу. Останню категорію дослідник ототожнює з категорією віри. В роботі    
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П. С. Гуревич протиставить знання вірі, але не досліджує цього. Отже, дана праця 

містить дещо нову інтерпретацію віри та екзистенції у філософії К. Ясперса. 

Відзначимо, що в науці останнього десятиліття ХХ століття, на межі тися-

чоліть, значно активізується проблема сутності історії та історико-культурного 

досвіду людства. 

У 1991 році публікується стаття П. П. Гайденко «Людина та історія у філо-

софії екзистенціализма К. Ясперса». Авторка підкреслює головну роль категорій 

екзистенції та історії у творчості мислителя. В даній праці уважно розглядається 

сутність трансценденції та комунікації. Дослідниця вважає, що, згідно К. Ясперсу, 

категорія комунікації виступає умовою співв’існування знання та віри [10, с. 17]. 

Велике значення авторка приділяє осьовій добі. Отже, дане дослідження одне з 

небагатьох пропонує результат співвідношення віри та знання, хоча ретельно не 

розглядає цей аспект. 

Варто уваги дослідження А. В. Перцева «Вчення К. Ясперса про шифри 

трансценденції та проблема взаємозв’язку світових культур». Автор зазначає, що 

у К. Ясперса політика та філософія не існують окремо [40, с. 90]. Проте, об’єктом 

вивчення даної роботи стає сфера трансценденції та можливість її інтерпретації. 

Критик наголошує на позиції активного агностицизму мислителя та на його суво-

рому індивідуалізмі [40, с. 91]. На підставі цього, за думкою А. В. Перцева, фор-

мується вчення про трансценденцію та її шифри. Останні, ні коли не постають фі-

ксованим символом, але є результатом людської творчості, що підлягає лише 

суб’єктивній інтерпретації [40, с. 96]. Внаслідок, існування Бога як і трансценден-

цію, філософ визначає вкрай абстрактно. А. В. Перцев підкреслює, що згідно      

К. Ясперсу, універсалізація тлумачення шифрів трансценденції, як духовної куль-

тури людства, знищює людську індивідуальність. Чинниками цієї універсалізації 

постають: засоби масової інформації, тиражування творів мистецтва та реклама 

[40, с. 92]. Вчений наголошує, що філософ вважає пошук істини та усвідомлення 

шифрів трансценденції суто суб’єктивним процесом, з якого абсолютно виключе-

на мова стійких символів. Автор пише: «Інтерпретація є там де закінчується мова 

та починається мовчання» [40, с. 99]. А. В. Перцев в дослідженні пов’язує два фу-
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ндаментальних аспекти філософії К. Ясперса: активний агностицизм та інтерпре-

тацію шифрів трансценденції. Внаслідок, він подає ґрунтовний аналіз творчості 

мислителя. 

Симптоматичною для кінця другого тисячоліття є праця І. В. Голубовича 

«История философии Карла Ясперса в свете ситуационного подхода», яка вийшла 

у 1997 році. Центральною проблемою даної роботи постає дослідження структури 

феномену історії у творчості К. Ясперса, джерелом та формоутворюючим елемен-

том якої, за думкою автора, виступає межова ситуація. Дослідник висуває тезу, 

що до можливості межової ситуації набувати функцій Ясперсовської категорії 

охоплюючого [16, с. 6]. Він відзначає певну категоріальну єдність самобуття, ко-

мунікації та трансценденції у стані межової ситуації [16, с. 10]. Отже, за думкою 

дослідника межова ситуація виступає також як формообразуючий інструмент ви-

ховання особистості. Важливим спостереженням автора є визначення категорії 

дому, як духовного символу феномену історії. Однак, останнє спостереження по-

требує більш уважного вивчення. Отже, популярна у попередніх критиків гносео-

логічна сфера практично не розглядається, що свідчить про зміну наукових та сві-

тоглядних пріоритетів сучасного суспільства. 

Вартий уваги висновок Н. В. Катасонова, що у філософії мислителя екзис-

тенція обумовила виклик «до трансценденції». Дослідник розглядає ясперсовську 

категорію знання, як щільно пов’язану з просторовим виміром. Н. В. Катасонов 

розглядає лише екзистенційне знання та віру, що обумовлено антропологічним 

аспектом його дослідження [26, с. 198]. Внаслідок, вчений залишає питання спів-

відношення віри та знання не висвітленим. Вцілому, дана праця характеризує 

спрямованість української філософської думки до питань антропології та історії 

філософії. 

У 1999 р. в Росії виходить книга «Філософи ХХ ст.», яка висвітлює історію 

західно - європейської філософії ХХ ст. у персоналіях. Аналіз творчості К. Яспер-

са представлений Б. Т. Григорьяном. Мета філософії мислителя, за думкою авто-

ра, полягає не у розкритті загальних законів існування світу, а у розкритті людсь-

ких форм конституювання світу, а також тих людських принципів, яким має на-
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слідувати та підкорятись науково-теоретична та духовно-практична діяльність 

людини [17, с. 247]. Внаслідок, в умовах історичної ситуації філософа головним 

завданням його творчості стає допомога людині вирватись з середовища сірої ма-

си та зберегти свою цілісність як самості [17, с. 249]. Критик відзначає, що за      

К. Ясперсом філософська істина набагато глибиніша ніж наукова. Філософське 

знання відкрите для змін та не може бути догмою [17, с. 250]. Б.Т. Григорьян під-

креслює думку мислителя стосовно джерел філософствування, які містяться у лю-

дині. До них належать: здивування, сумніви, усвідомлення власної загубленості у 

світі та прагнення комунікації [17, с. 252]. Дослідник проводить зв’язок стану 

сумнвау, межової ситуації та філософського знання. Автор наслідує позиції ра-

дянських вчених: А. С. Богомолову та П.П. Гайденко стосовно зв’язку філософії 

К. Ясперса та І. Канта. З питання призначення філософської віри обмежити роль 

наукового знання дослідник майже цитує позицію А. Н. Тіпсіної. Б. Т. Григорьян 

наводить думку мислителя, що сенс філософії полягає не у знаннях, а у філософ-

ській вірі [17, с. 254]. Отже, критик наголошує на обмеженому впливі трансцен-

денції на онтологію людини, що формулює у схемі. Згідно автору, трансценденція 

міститься у центрі сфери, яка є світом та перебуває на віддаленій межі справжньо-

го буття людини [17, с. 260]. Дослідник вважає, що акцентування вченим, в 

останній період творчості, уваги на ролі розуму в екзистенції людини є другим 

аргументом для обмеженості значення трансценденції у філософії мислителя [17, 

с. 253]. Дана стаття майже не торкається сутності віри та знання. ЇЇ головним пи-

танням стає антропологічний персоналізм, як глибинний зміст філософії К. Яспе-

рса. 

У 2000 році в Санкт-Петербурзі виходить праця Ю. В. Перова «Проект фи-

лософской истории философии Карла Ясперса», яка присвячена пошукам істиної 

форми філософського знання та визначенню філософського сенсу історії філосо-

фії. Автор підкреслює, що для К. Ясперса історія філософії це у першу чергу всес-

вітня історія людства, а тому форми філософського знання треба вивчати у соціа-

льному та екзистенційному просторі і часі [39, с. 14]. Він відзначає критику         

К. Ясперсом історичного об’єктивізму, адже, історія не може бути пізнана люди-
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ною в якості протилежної йому зовнішньої об’єктивності [39, с. 17]. Дослідник 

аналізує часову необратимость та унікальность у К. Ясперса у зв’язку не лише з 

органічною історію світу, але і з історією людства. Він вважає, що історичний 

об’єктивізм, згідно К. Ясперсу, можна подолати шляхом розуміння історії, як реа-

льності яка здатна до самовизначення та самоусвідомлення [39, с. 18]. За думкою 

дослідника, розуміння цього є у філософа головною умовою існування історії, як 

ідеї [39, с. 23]. Ю. В. Перов зазначає, що для мислителя сутність феномену історії 

невідривно пов’язана з екзистенційною комунікацією. Внаслідок, концепція істо-

рії К. ясперса є протилежною концепції Ф. Гегеля. Отже, автор не зупиняється на 

вивченні сутності віри та знання. Вцілому, дослідження містить навий погляд на 

історію філософії та категорію пізнання, сутність яких, згідно Ю. В. Перову, по-

лягає у екзистенційній сфері. Так, на межі тисячоліть піднімається питання філо-

софського сенсу історії філософії. 

В цьомуж році публікується дослідження Д. Єсіпенко «Соціо-філософський 

досвід К. Ясперса» [23]. Наука незалежної України уважно розглядає соціо-

філософські проблеми та відзначає вагомий внесок К. Ясперса до вирішення соці-

альних проблем. 

Важливим моментом у вивченні творчості К. Ясперса є опрацювання літе-

ратури, що висвітлює філософію, фундатором якої виступає даний мислитель. 

Так, у 1998 році виходить ґрунтовна праця К. Ю. Райди «Історико-філософське 

дослідження постекзистенціалістського мислення». Дослідник аналізує вплив 

класичного екзистенціалізму К. Ясперса, М. Гайдеггера, Ж. П. Сартра, А. Камю та 

інших на подальший розвиток світової філософської думки. Він виділяє багато 

напрямків, що виникли на грунті екзистенціалізму. Серед них варто уваги світо-

глядна концепція екзистенційної педагогіки. Згідно К. Ю. Райді, даний напрямок 

інтерпретує екзистенційне розуміння людини. Автор відзначає використання по-

зитивного аспекту екзистенціалізму М. Бедфордом, який міститься в автентично-

му існуванні людини у світі [41, с. 72]. Дослідник наголошує на домінуючій ролі, 

у екзистенційній педагогіці, категорії відповідальності для досягнення автентич-

ного існування. Водночас, К. Ю. Райда відзначає наслідування М. Бедфордом яс-
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персівської ідеї прагнення людини до трансценденції [41, с. 73]. Отже, досліджен-

ня українського науковця доводить значний вплив філософії К. Ясперса на розви-

ток сучасної суспільної та наукової думки, а також дозволяє доцільність викорис-

тання певних доробок німецького мислителя в організації гуманного демократич-

ного суспільства незалежної України. 

У 1999 р. публікується праця А. М. Єрмоленко «Комунікативна практична 

філософія», аналіз якої дозволяє філософію екзистенціалізму та К. Ясперса, зок-

рема, визнати фундаментом сучасної комунікативної думки. Дослізник відзначає, 

що домінуючим імперативом комунікативної філософії, як екзистенціалізму, пос-

тає категорія відповідальності. Водночас, категорії життєвого світу, трансценден-

тної комунікації дослідник наділяє загальним сенсом віри у трансцендентний ав-

торитет та довіри між тим, хто говорить та тим, хто слухає [23, с. 35]. Слід відзна-

чити, що саме К. Ясперс розробляє проблему взаємодії трансценденції, комуніка-

ції та їх смислового втілення у вірі, сенсом якої у мислителя стає довіра. Так, в 

аналізі сенсу та фундаменту комунікативної філософії А. М. Єрмоленко розглядає 

філософію екзистенціалізму, як теоретичну основу. Дане дослідження засвідчує 

актуальність для України питання співвідношення людини та суспільства в інфо-

рмаційному просторі, а також доводить брак методологічних підвалин для гармо-

нізації згаданих стосунків. 

В умовах становлення Української незалежності проблема комунікації ак-

тивізується у царині свободи. Симптоматичним виступає видання інституту філо-

софії НАН України «Свобода: сучасні виміри та альтернативи» [33]. Автори підк-

реслюють фундаментальну роль екзистенціалізму в формуванні сучасної філосо-

фії [33, с. 190]. Водночас, загальні висновки науковців стосовно альтернативи фе-

номену свободи в певних аспектах співпадають з позицією К. Ясперса у цьому 

питанні. Це: духовна цілісність індивіда, що забезпечує самодостатність самості; 

збереження трансцендентного авторитету та пошана до народних традицій, як га-

ранта людської історичності; етика відповідальності, як основа інтересу 

об’єктивної комунікації; атакож гармонізація співвідношення віри та знання, як 

онтологічна та культурологічна умова транс культурної комунікації. Отже, сучас-
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ні філософські та соціальні проблеми не можна вирішити без урахування досвіду 

світоглядних концепцій, що є фундаментом наукових і духовних пошуків сього-

дення. 

У 2004 р. публікується дослідження Т. Котченко «Проблема «Захід-схід» в 

концепції Осьового часу часу К. Ясперса» [27]. Автор актуалізує проблему спів-

відношення Сходу та Заходу та прагне вирішити її через ясперсівську концепцію 

джерела історії і осі людської цивілізації [27, с. 120]. В роботі підкреслюється ду-

мка первісної толерантності культурного значення Сходу та Заходу в осьовій добі 

К. Ясперса. 

У 2005 р. виходить дослідження С. О. Кошарного «Феноменологічна конце-

пція філософії Е. Гуссерля. Критичний аналіз», в якій автор класифікує філософію 

К. Ясперса як феноменологічний екзистенціалізм. Вчений наголошує на головній 

ролі інтерсуб’єктивної комунікації у творчості останнього [28, с. 369]. Згідно      

С. О. Кошарному філософію К. Ясперса варто вважати фундаментом комунікати-

вної філософії. 

М. Д. Култаєва в статті «Ідеально-типові конструкти філософського мис-

лення» відзначає, що К. Ясперс ще на початку ХХ ст. випереджає сучасний філо-

софський дискурс стосовно поліцентричності духовного життя людини [28, с. 89]. 

Аналіз дослідницької літератури межі другого і третього тисячоліть дозво-

ляє відзначити, що шляхи вирішення соціальних та методологічних проблем сьо-

годення науковці бачуть у фундаменті сучасних філософських течій, зокрема у 

філософії першої половини ХХ ст. Таким чином, дослідження співвідношення ві-

ри та знання у філософії К. Ясперса є актуальним та водночас, залишається відк-

ритим. Адже, дослідницька література на сьогодні не має вичерпної характерис-

тики даного аспекту. 

Відзначимо, що критичні нариси з філософії К. Ясперса, у більшісті, поста-

ють у формі наукових очерків та статей. Ґрунтовних досліджень його творчості 

обмаль. До них варто віднести дослідження Р. М. Габітової, Т. Шварца та           

А. Н. Тіпсіної, а також дослідницькі розробки А. С. Богомолова, П. П. Гайденко і 

П. С. Гуревича. 



 42 

Однак, має місце значна увага до надбання філософа. Дослідження окремих 

аспектів філософії К. Ясперса співвідноситься з ідеологічною концепцію науки. 

Заслугою останньої є широке висвітлення у радянській літературі питань: співвід-

ношення науки та філософії, філософії та релігії, протиставлення суспільства та 

особистості, історії та індивідуальної історичності; а також аналіз гносеології – у 

філософії К. Ясперса. Водночас, у наукових працях проблеми етики та онтології 

мислителя залишаються майже не висвітлиними. 

Перспективним напрямком дослідження філософії К. Ясперса постає також 

проблема гармонізації у категоріальних протиставленнях, що відзначають дослід-

ники творчості мислителя. Це дозволить надати нову інтерпретацію науковому 

надбанню мислителя. 

Відзначимо загальні висновки дослідників стосовно творчості К. Ясперса: 

1. Наука універсалізує існування, перетворює людину на абстрактну істоту. Цим – 

знищює самость та духовні екзистенціали. 

2. Філософія забезпечує цілісність екзистенції, через індивідуалістичне усвідом-

лення буття. 

3. Пізнавальний процес відбувається за схемою активного агностицизму, у межах 

з’ясування причин, за якими світ є непізнаванним та опанування мови істиних 

смислів трансценденції. 

4. Шифри трансценденції розкриваються лише через індивідуальний духовний 

досвіт та не є фіксованою системою символів і знаків.Внаслідок, систематиза-

ція, як форма організації істини не можлива. 

5. Екзистенційна комунікація є тимчасовою, внаслідок гіперболізації індивідуалі-

зму.Проте, вона поєднує людину з істинами трансценденції. Разом з тим, 

суб’єктивний характер Ясперсовської комунікації стає фундаментом у вченні 

інтерсуб’єктивності Німецької комунікативної філософії. 

6.Філософська віра є результатом взаємодії релігії та науки на грунті філософії. 

В дослідницьких працях, присвячених філософії К. Ясперса, присутня гно-

сеологічна позиція оцінювання, яка ґрунтується на типі вертикального пізнання – 

від емпіричного світу об’єкту пізнання до ідеально теоретичного рівню знання. 
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Дослідники приходять висновку, що мислитель є агностиком. Проте, С. Б. Крим-

ський відзначає фронтальний засіб пізнання у сучасній філософії, що ґрунтується 

на одночасному охопленні: чуттєвих, розумових, емпіричних, теоретичних засо-

бів пізнання [29, с. 73]. В філософії К. Ясперса головну роль в усвідомленні світо-

будови відіграє феномен охоплюючого, як синтезу конкретики емпіричного існу-

вання та відчуття безкінечності - світу. Отже, дослідницьку інтерпретацію яспер-

совської категорії знання слід вважати обмеженою та такою, що не відображає іс-

тинного змісту категорії знання у творчості мислителя. 

Інтерпретація ясперсовської віри у критичній літературі також не надає її 

читкої характеристики. Дослідники прагнуть обмежити віру визначенням, але до-

даються означеної помилки, через використання теми вертикального пізнання 

об’єктів вивчення. Віра у мислителя не підлягає обмеженню в фіксованому зна-

ченні. 

Таким чином, дослідження співвідношення віри та знання у творчості мис-

лителя розкриває сутність його надбання, а інтерпретація в новому аспекті має за-

повнити історично-наукову нішу у вивченні філософії К. Ясперса. 

 

1.2. Методологія та методика дослідження проблеми співвідношення ві-

ри та знання у філософії К. Ясперса 

 

 Проблема співвідношення віри та знання є дуже багатомірною. Вона охоп-

лює майже всі сфери людської життєдіяльності: психологічну, соціальну, культу-

рно-історичну, політичну. На підставі цього дана проблема набуває значення про-

гностичного феномену подальшого розвитку людства. Отже, методологічний ін-

струментарій у її дослідженні має бути уважно проаналізований, чітко визначений 

та обмежений локальністю об’єкту даного дослідження. 

Відзначимо, що формування методологічної основи дослідження підпоряд-

ковується наступним критеріям: 1 метод має сприяти зростанню об’єму та глиби-

ни наших знань, а також гідному їх оформленню; 2 має збагачувати наш досвід; 3 

метод повинен формувати технічну майстерність дослідника. Водночас, треба 
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уникати абстрактних ідей та схем, досить віддалених від того, що ми звикли ро-

бити та бачити. Адже, теорії, які пояснюють все, в наявності не пояснюють нічо-

го. Внаслідок їх широкого застосування і комбінування вони втрачають свою нау-

кову цінність. Разом з тим, методологічний комплекс даного дисертаційного дос-

лідження має наслідувати принципу автентичності. При цьому, автентичне пі-

знання забезпечується використанням диференційованих знань та комунікативної 

віри. 

 Отже, методологію даного дисертаційного дослідження варто поділити на 

дві групи: перша має працювати за принципом диференціювання знань, а друга – 

за принципом об’єднуючих зв’язків комунікативної віри. Так, до першої групи 

слід віднести наступні методи: аналітичний, діалектичний, феноменологічний. До 

другої групи – структурно функціональний, метод формалізації, екзистенційний 

та культурно-історичний методи. Разом з тим, дві умовні групи методів потребу-

ють узгодженості. Дану функцію має виконувати герменевтичний метод, який по-

стає осьовим у методології даного дослідження, адже об’єднує диферинціальну та 

комунікативну групи. Підкреслимо, що обидва принципи дослідження мають ціл-

ком толерантне гносеологічне значення. Внаслідок, всі методи дослідження у да-

ній роботі набувають рівнозначності. Наразі, послідовність розгляду методологіч-

ної бази варто залишити у згаданому порядку для зручності роботи. 

1. Аналітичний метод. За допомогою даного методу необхідно вивчити: 

творче надбання К. Ясперса та його життєвий шлях; історико-культурну ситуацію 

Німеччини за часів мислителя, а також світову соціо-культурну ситуацію сього-

дення; критичні матеріали, що до творчості філософа та функціонування філософ-

ських ідей К. Ясперса у сучасній науковій і суспільній думці. Згідно проблемати-

ки даного дисертаційного дослідження, головними категоріями аналізу виступа-

ють віра та знання. Проте, категоріальний інструментарій значно ширше. До ньо-

го належать наступні поняття: екзистенція, комунікація, трансценденція, межова 

ситуація, шифри, філософська віра, історичність, соціальне та індивідуальне буття 

та охоплююче. Головним напрямком даного методу є історико-аналітичний ас-

пект. Необхідним постає вивчення сутності віри та знання в його історичній ди-
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наміці, в історико-філософському та культурологічному сенсах. Так, проведено 

аналіз сенсотворчих джерел означених категорій у філософії К. Ясперса: філософ-

ські позиції І. Канта, С. К’єркегора та інших; розроблено історичну перспективу 

ясперсовських ідей стосовно нашої сучасності та недалекого майбутнього. Отже, 

використання аналітичного методу дозволяє виділити в філософії мислителя декі-

лька модусів віри та знання. Ними є: релігійна віра, народні вірування, довіра, фі-

лософська віра; та екзистенційні знання (народні традиції, знання інсайту, шифро-

грама феномену знання, трансцендентні знання), а також знання як метод у досяг-

ненні певної конечної мети (наукові і технічні знання, що не мають екзистенцій-

ного фактору). Відзначимо, що у критичній літературі розглядаються не всі моду-

си феноменів віри та знання. Аналіз даних матеріалів дозволяє виділити у комен-

тарях вчених: релігійну та філософську віру і наукове знання та агностицизм. 

Уважне вивчення історико-культурної ситуації та бібліографічних особливостей 

К. Ясперса надає грунту для самостійного існування згаданим вище модусам віри 

та знання, але не висвітленим у критиці. 

 Застосування аналітичного методу дозволило вийти на новий рівень розу-

міння феномену знання у філософії К. Ясперса. Аналіз філософських категорій 

мислителя: екзистенція, історичність, комунікація, межова ситуація, духовні ви-

міри людського буття, культура, соціальні час та простір і знання - відкрив нову 

форму функціонування феномену знання в житті індивіда та соціуму. Останньою 

виступає шифрограма феномену знання. Наразі, екзистенційні знання є інтенцією 

духовних вимірів людського буття, а відповідно організують духовно-теоретичні 

нормативи людського буття. Слід виділити категорію історії – як фундаментальну 

у формуванні світогляду індивіда. К. Ясперс вважає, що процес переходу від 

практичних знань на теоретичний рівень відбувається внаслідок поєднання кате-

горій історичності та комунікації. Так, сутністю категорії історичності є екзистен-

ційні знання окремого індивіда, що у якості інтенція духовних вимірів людського 

буття, створюють духовні нормативи екзистенції, а разом з категорією комуніка-

ції – етико-естетичні цінності соціального буття. Отже, духовно-теоретичні нор-

мативи духовних вимірів стають духовно-практичними нормативами людського 
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існування. Аналіз останньої категорії філософії К. Ясперса визначає її формаліза-

цію. Так, екзистенційні знання, як духовно-практичні нормативи, набувають фор-

ми шифрограми феномену знання та досить часто збігаються зі змістом категорії 

культури. Однак, шифрограма феномену знання має діалектичний характер, через 

її екзистенційну сутність, фундаментальною ознакою якої є рух та принцип біна-

рності. Таким чином, на прикладі аналізу даної категорії слід визначити необхід-

ність використання в дослідженні діалектичного методу. 

2. Діалектичний метод. Дослідження проблеми співвідношення віри та 

знання відкрило численні діалектичні протиріччя. Головним з них постає загальна 

сутність даного співвідношення. У філософії К. Ясперса означені категорії набу-

вають подвійного значення: 1) вони мають різновекторну спрямованість та поляр-

ну сутність; 2) сутність категорій втілюється у єдиному феномені та спрямовані 

до трансценденції. Багато дослідників вважають ясперсовську триаду - релігійна 

віра, наукове знання, філософська віра – втіленням закону «заперечення запере-

чення». Так, філософська віра має: абсолютну індивідуальність, трансцендентну 

спрямованість, логіку наукового знання, базис сучасної науки та екзистенційні 

знання, в цілому. Між тим, закон кількості та якості допомагає дослідити процес 

функціонування віри та знання у соціальному бутті. Водночас, роль категорії міри 

виконують кореляти феномену знання: ідеологія та ідея. У соціальному бутті кі-

лькість знань перетворюється на якість за умов, коли екзистенційні знання набу-

вають теоретичного рівню та загально – соціального значення. Однак, саме в цей 

момент ідея, як теоретичний рівень екзистенційного знання, стає вірою. Таким 

чином, закон єдності протилежностей дозволяє виявити сутність віри та знання. 

3.  Феноменологічний метод. Даний метод розгортає матеріал дослідження 

у двох аспектах: 1) аналіз характерних рис категорій, що вивчаються; 2) якомога 

глибше проникнення у внутрішній сенс останніх. Перший аспект тісно пов’язаний 

з історико-аналітичним напрямком дослідження і, внаслідок, його можна не розг-

лядати детально. Проте, перший параграф третього розділу підпорядковано прин-

ципу відтворення інтенціональної та трансцендентної сутності співвідношення ві-

ри та знання. В ньому відображено аналіз категорії інтерпретації – як процесу зга-
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даного співвідношення. Дослідження побудовано на виявленні свідомих, інтуїти-

вних та трансцендентних складових процесу інтерпретації. Згідно з Гусерлем, ви-

вчення останнього процесу винесено за дужки мінливої реальності та соціального 

буття. 

 Разом з тим, другий аспект феноменологічного методу відіграє головну роль 

у визначенні дослідницьких завдань та побудови структури даної роботи. Праг-

нення вивчити внутрішній сенс феноменів віри та знання обумовлює авторську 

орієнтацію на проблеми духовних вимірів людського буття, на комунікативні фу-

нкції, на організаційні властивості даних феноменів. Відзначимо, що завдяки вка-

заному методу результати дослідження формують необхідність вирішення про-

блеми екзистенційності цих феноменів та функціонування віри та знання – як 

єдиного феномену. Ретельне вивчення співвідношення даних категорій, як проце-

су та як явища, дозволяє визначити існування певного феномену, сенсом якого є 

означене співвідношення. Цим феноменом виступає інститут родини. Зазначимо, 

що «формалізоване співвідношення віри та знання» – як феномен – має внутріш-

нім сенсом категорію любові, а як процес – є комунікацією. Підкреслимо, що 

остання виступає не лише спілкуванням, а виконує важливу онтологічну функцію. 

Вона полягає у забезпеченні зв’язка поколінь та історії в цілому. Саме родина від-

повідає за формування моральної особистості. Отже, феномен співвідношення ві-

ри та знання виконує центральну функцію у онтології К. Ясперса, у формі центра 

координат трансцендентної площини. Родина, за думкою філософа, об’єднує го-

ризонтальну та вертикальну трансценденції. Так, використання феноменологічно-

го методу з аналітичним дозволяє зробити висновок стосовно існування у К. Яс-

перса двох видів трансценденції: 1) вертикальної як форми трансцендування ві-

рою; та 2) горизонтальної як форми трансцендування знанням. Таким чином, дос-

лідження феноменів віри та знання розкриває їх онтологічну сутність та виявляє 

феномен їх об’єднаного функціонування – категорію родини. Адже, саме сенсом і 

змістом останньої постає об’єднання соціального та асоціального в людині, гар-

монізація в акті самоусвідомлення історичного досвіду поколінь та біфуркальних 

можливостях подальшого розвитку людства і окремого індивіда. Наразі, настав 
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час визначитись з національним самоусвідомленням та екзистенційними ціннос-

тями подальшого існування. У вирішенні даної проблеми доцільним має стати за-

стосування згаданої вище теорії К. Ясперса стосовно онтологічного зв’язку істо-

ричного, національного досвіду та багатомірних можливостей біфуркації перспе-

ктиви подальшого існування людства у свідомості та самоусвідомленні людини. 

Сьогодні, надзвичайно гостро постає питання формування морально розвинутої 

особистості. В цій справі слід використати вчення К. Ясперса, що до виховання 

цілісної особистості за допомогою феноменів віри та знання в родині – як онтоло-

гічній субстанції людства. 

Проте, феноменологічний метод не є остаточним у вирішенні зазначених 

проблем. Надзвичайно важливим постає дослідження структурно-

функціонального змісту феноменів віри та знання. 

4. Структурно-функціональний метод. Внаслідок проблемної обумовленості 

дисертаційного дослідження, співвідношення віри та знання, виникає три напрям-

ки роботи структурно-функціонального методу: структура та функції категорії ві-

ри, - знання та – їх співвідношення. Для вирішення даного завдання в роботі рете-

льно аналізується система соціального буття у творчості К. Ясперса, психологіч-

но-екзистенційна сфера окремого індивіда, а також історико-культурне коріння 

означених питань. Так, за накресленою структурою дисертації, у другому розділі 

вивчається структурно-функціональні характеристики феноменів віри та знання 

та відповідно у третьому розділі досліджуються дані характеристики співвідно-

шення цих феноменів. Відзначимо, що дослідження феноменів віри та знання у 

філософії К. Ясперса наштовхує на проблему визначення їх функціональних влас-

тивостей, виявлення яких дозволяє відтворити ясперсовську структуру віри та 

знання. Разом з тим, за допомогою структурно-функціонального методу виникає 

можливість з’ясувати різновиди віри та знання у творчості філософа. Проте, да-

ний метод надзвичайно важливий: як для історико-філософського дослідження 

творчості мислителя, так і для виявлення культурологічного зв’язку між минулим, 

теперішнім та майбутнім України і світового історико-культурного процесу в ці-

лому. Отже, з’ясування даного зв’язку надає можливість дослідження діалогу 
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двох культур: західно-європейської та української. Відзначимо, що структурно-

функціональний метод виконує два завдання: 1) дослідження змістовних характе-

ристик об’єкту та предмету даної роботи, 2) перевірка результатів аналізу катего-

рій віри та знання та їх співвідношення. Отже, результатом даного дослідження є 

визначення глибинного змісту співвідношення віри та знання у феномені родини. 

На підставі проведення структурно-функціонального аналізу виникає можливість 

перевірити істинність дисертаційних висновків. Так, родина об’єднує в собі та га-

рмонізує соціальні форми і функції категорій віри та знання: релігійної віри та 

шифрограми феномену знання, комунікації поколінь, історичності, культури. Ра-

зом з тим, екзистенційно психологічний зміст означеного співвідношення набуває 

функціональної сили лише в умовах єдності екзистенційних форм та функцій віри 

та знання: філософської віри та інтерпретованого знання. Дана єдність, за думкою 

К. Ясперса, можлива тільки у родинному кліматі. Проте, важливим постає онто-

логічний зміст означеного співвідношення. Ним виступає точка перетинання вер-

тикальних та горизонтальних ліній координуючих світове буття. Означеною сис-

темою координат світового буття є вертикальна трансценденція - трансцендентна 

віра та горизонтальна трансценденція – охоплюючи знання. Підкреслимо, що 

об’єднуючою субстанцією світового , соціального та екзистенційного буття ви-

ступає феномен родини. Так, теза стосовно ролі родини у філософській концепції 

К. Ясперса постає науковим відкриттям у дослідницькій роботі автора дисертації. 

Адже, вітчизняна та закордонна наукова думка не має розробки означеної про-

блеми. В наслідок проведення структурно-функціонального дослідження катего-

рій віри та знання, як явищ та як процесів, виникають два висновки. Перший по-

лягає у відзначеному вище положенні про родину – як глибинний зміст співвід-

ношення віри та знання. Другий висновок стосується соціального та наукового 

статусу творчості К. Ясперса. Отже, ідеї мислителя стають пророцькими для кінця 

другого - початку третього тисячоліть. Вивчення структури та функцій категорій, 

які досліджуються, дозволяє розглядати філософську спадщину К. Ясперса за ме-

жами історичного філософського напрямку екзистенціалізма. Питання визначення 

феномену довіри, як різновиду віри, постає актуальним не лише для Західної Єв-
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ропи першої половини ХХ ст. Воно активно мусується у православній думці сьо-

годення, а також у сучасній українській думці. Сутність феномену довіри у К. Яс-

перса відповідає системі цінностей української національної культури. Отже, фі-

лософія мислителя є комплементарною українському менталітету та суспільній 

думці. 

Важливе значення має структурно-функціональний метод для вивчення сут-

ності єдиного феномену співвідношення категорій віри та знання. Дослідження 

явища інтерпретації, як соціального модусу співвідношення віри та знання, підні-

має проблему виховання та формування моральної особистості. Адже, питання 

виховання, на сьогодні, виступає надто гостро. На підставі дослідження феномену 

інтерпретації виникає можливість сформулювати онтологічну структуру функціо-

нування єдиного феномену співвідношення віри та знання. Цим феноменом пос-

тає означена категорія інтерпретації. Остання, як структура формування мораль-

ної особистості має 6 елементів: апперцепція, розуміння, творчість, символ, сенс 

та ідея. Таким чином, структурно-функціональний метод готує підґрунтя для за-

стосування у даному дослідженні методу, який формалізує явища та процеси на-

вколишнього світу. 

5. Метод формалізації. Проблема співвідношення віри та знання обумовлює 

необхідність використання означеного методу. Протягом існування людства пи-

тання визначення та формалізації виступали духовним джерелом культурного ро-

звитку. Згадані процеси визначення та формалізації виконують не лише гносеоло-

гічну функцію, а й постають невід’ємним елементом культуро-твірності та само-

визначення і самоусвідомлення. Отже, проблема «співвідношення» має досліджу-

ватись в контексті можливості формалізації елементів даного співвідношення. Фі-

лософська думка останньої третини ХХ століття – постмодернізму – приділяє ве-

лике значення мовній формалізації, тобто смислотворчості. Представники даної 

течії вважають мову та її смислові епистеми інструментом соціальної комунікації 

[32]. Однак, мовна або навпаки інтермовна формалізація є лише наслідком та ре-

зультатом існування людини. Важливо визначити умови та причини наявної соці-

альної комунікації. Останніми постають фактори, що формують цілісну особис-
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тість, здатну до самоусвідомлення і самовизначення. Невід’ємними елементами 

гносеології світу та людини є категорії віри та знання. Вони формують ціннісний 

ряд людини, який обумовлює її сутність. Відзначимо, що категорії віри та знання 

не існують окремо у свідомості людини, а відповідно при окремому існуванні 

блокують здатність до самоусвідомлення та самовизначення. Таким чином, вико-

ристання метода формалізації дозволяє зробити висновок, що феномен, який фо-

рмується у співвідношенні віри та знання, виконує головну функцію філософії 

виховання та педагогіки в цілому. Означений продукт процесу формалізації – фе-

номен родини – за думкою К. Ясперса, постає фундаментальним соціальним та 

історичним інститутом. Даний аспект проблеми, що досліджується в цій роботі, 

досить детально вивчається у останньому параграфі третього розділу «Культуро-

логічна перспектива співвідношення віри та знання». Між тим, питання формалі-

зації означеного співвідношення залишається відкритим на протязі всього ходу 

дисертаційного дослідження. Підкреслимо, що феномен родини, як форма спів-

відношення вивчаємих категорій, виникає у багатьох аналітичних висновках даної 

роботи. Однак, лише вивчення всіх аспектів співвідношення віри та знання дозво-

лило визначити глибинну форму згаданого співвідношення. Аналіз процесу фор-

малізації співвідношення віри та знання користується одним єдиним критерієм - 

екзистенційність. Так, екзистенційний метод забезпечує цілісне осягнення ролі 

категорій віри та знання та їх співвідношення у бутті світу, соціуму та окремого 

індивіда. 

6. Екзистенційний метод. К. Ясперс вважає сповненим сенсу будь яке дос-

лідження в теоретичній сфері та будь яку практичну дію у емпіричній сфері, в 

яких виступає антропологічний фактор. Водночас, філософа цікавить питання 

людського життя в динаміці та діалозі, а також полілозі. Так, останній принцип 

втілюється у проблемі комунікації на всіх рівнях та вимірах. Таким чином, ви-

вчення співвідношення віри та знання у філософії К. Ясперса доцільне лише за 

умов урахування фактору людського існування. Внаслідок, екзистенційний метод 

вимагає дотримання двох основних принципів дослідження: динаміки категорій 

віри та знання у екзистенційному просторі, а також принцип комунікативних вла-
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стивостей категорій та їх здатність до діалогу між собою. На підставі даних особ-

ливостей екзистенційного методу виникають два аспекти у дослідженні співвід-

ношенні віри та знання. Вони полягають: 1) у вивченні історичного шляху форму-

вання та становлення означених категорій, й ступінь корелятивності кожної з цих 

категорій у соціальному, екзистенційному та онтологічному просторах; 2) у рете-

льному аналізі комунікативного потенціалу та функцій кожної з даних категорій, 

й у дослідженні здатності до діалогу між собою віри та знання. Найбільш актуа-

льними, з екзистенційної точки зору мислителя, питання ступені корелятивності 

віри та знання та їх комунікативної функціональності. Отже, в даному дисерта-

ційному дослідженні багато уваги приділяється вивченню означених питань. В 

роботі проводиться аналіз онтологічної та соціальної картини корелятивності віри 

та знання, а також аналіз гносеологічної, антропологічної, культурологічної кар-

тини комунікативної функціональності даних категорій (наявність, перешкоди, 

перспективи). 

 Аналіз творчості мислителя та історико-культурної ситуації доби вченого та 

стану глобальних проблем людства у сучасному світовому континуумі в Україні, 

зокрема, дозволяє відзначити, що корелятивні властивості категорій віри та знан-

ня складають онтологічну основу світобудови. Фундаментальна роль даних кате-

горій у онтологічній структурі світу обумовлює систему соціальних цінностей та 

кореляцій. Адже, за думкою мислителя, соціальні функції віри та знання форму-

ють політичну, економічну та культурну структуру суспільства. Означені функції 

забезпечують формування моральної особистості та виступають певними гаран-

тами перспективи подальшого розвитку людства. Проблема подальшого історико-

культурного розвитку перебуває у прямій залежності від комунікативної функціо-

нальності категорій віри та знання або їх здатності до діалогу між собою. Адже, 

духовні цінності, а відповідно і цінності окремої людини, забезпечують подальшу 

культурну, наукову та соціальну динаміку. Так, за філософією К. Ясперса, регуля-

тором комунікативних функцій віри та знання постає феномен родини. Завдяки 

останньому виникає двосторонній гармонічний зв’язок між особистістю та суспі-

льством. 
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Таким чином, екзистенційний метод відповідає головній умові дослідження 

за К. Ясперсом – автентичності. Разом з тим, даний метод розширяє межи нашого 

досвіду. 

7. Культурно-історичний метод. Даний метод для мислителя є гарантом іс-

нування наявного «сьогодні» та можливого «завтра». Філософ вважає, що той у 

найвищій мірі живий – хто перебуває у домі мертвих. Таким чином, застосування 

у дослідженні культурно-історичного методу забеспечує опанування та проник-

нення у дух свідомості. Підкреслимо, що означений метод втілює у собі принцип 

автентичності, а також підвищує міру нашої феноменологічної проникливості. 

Використання даного методу дозволяє зазначити, що співвідношення віри та 

знання у культурно-історичній перспективі формують творчі надбання численних 

екзистенцій, а, відповідно, формують дух соціальної свідомості. Дослідження 

сутності даного феномену та динаміки його розвитку надає можливість прогнозу-

вати перспективу історико-культурного розвитку людства. Внаслідок, культурно-

історичний метод сприяє зростанню обсягів нашого знання та його адекватному 

оформленню. 

Герменевтичний метод. Текстовий характер джерельної бази даного дослі-

дження обумовлює герменевтичний аспект невід’ємним елементом роботи. Дос-

лідження тексту не повинно обмежуватись гносиологічнним аспектом диференці-

ації джерела. Воно має сператись на онтологічний аспект розкриття тексту. Без-

посередній комунікативний зв’язок з К. Ясперсом, як основою джерельної бази 

неможливий. Користуючись термінологією мислителя опанування істини світо-

будови полягає у пізнанні духу свідомості та духу епохи. Зв’язок між даними ка-

тегоріями, за думкою філософа,обумовлює причини та завдання існування світу 

та його історії. Отже, герменевтичний характер інтерпретації текстових джерел 

даного дослідження обумовлює виділення зв’язків між особистістю К. Ясперса, 

його творчістю, в цілому, кожним окремим текстом філософа, зокрема, та визна-

чення темпорального з’язку наукової концепції вченого з реальністю нашого часу. 

Цей метод виконує у методології дослідження функцію осьового елементу. Він 

об’єднує гносеологічно оброблене знання та онтологічне розуміння внутрішнього 
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смислу джерел дослідження. Отже, герменевтичний метод сприяє нашому фено-

менологічному проникненню, збагачує наш досвід та забеспечує автентичний ха-

рактер дослідження. 

 Таким чином, всі використані в даній роботі методи постають необхідними, 

сприяють плідному і ґрунтовному вивченню обраної теми, а також відповідають 

вимогам самого К. Ясперса стосовно методології дослідження. 

Методика дослідження проблеми співвідношення віри та знання у філо-

софії К. Ясперса. Проблема співвідношення віри та знання у філософії К. Ясперса 

є досить актуальною, адже розкриває парадигмальну сутність інформаційно-

технологічного виробництва доби постмодерна. Аксіологічна парадигма інфор-

маційного суспільства передбачає творчий саморозвиток і ґрунтується на транс-

цендентній етиці співвідношення віри та знання як синкретизму інтелекту та інту-

їції, як єдності комунікативного дискурсу і екзистенційного сподівання. Важли-

вим критерієм даної синкретичної єдності постає перспектива екзистенційного 

розвитку в необмеженому потенціалі творчості. З огляду на специфіку феномено-

логічної єдності співвідношення віри та знання, для всебічного вивчення пробле-

ми співвідношення феноменів, що досліджуються, обрано два методичних підхо-

ди: аналітичний та трансцендентальний. По-перше, це обумовлено онтологічним 

змістом проблеми співвідношення знання та віри. По-друге, недостатня вивче-

ність проблеми у вітчизняному та закордонному ясперсознавстві екзистенційного 

аспекту філософського, культурологічного, метафізичного діалогу віри та знання 

визначила необхідність застосування методичного підходу ретельного аналізу 

кожного з елементів філософії К. Ясперса. По-третє, досліджені філософські сут-

ності віри та знання в екзистенціалізмі К. Ясперса потребують парадигмального 

синтезу шляхом використання трансцендентальної методики. 

 Так, роботи вітчизняних та радянських дослідників тяжіли до узагальнюю-

чого підходу в аналізі К. Ясперса, що не дозволило їм заглибитись у фундамента-

льну проблему мислителя – співвідношення віри та знання. Наразі, П.П Гайденко, 

П.С. Гуревич, О.С. Богомолов відтворили систему екзистенційного мислення в 

цілому. Водночас, в роботах закордонних дослідників філософії К. Ясперса, особ-
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ливо в роботах Г.Теннена та К.Саломуна переважає аналітичний підхід. В їхніх 

дослідженнях акцентується увага на детальному вивченні окремого феномену ек-

зистенційної системи філософа. Особливу роль в методичній основі дослідження 

відіграли праці сучасних українських філософів. Зокрема, роботи С.Б. Кримського 

примушують відчути серцем науковий текст та проблемну ситуацію, праці     

А.М. Єрмоленко відкривають методичний шар покрокового огляду вивчаємої 

проблеми. Науковий доробок В.В. Ляха зорієнтовує на концептуальний зв’язок 

історико-філософських парадигм ХХ та ХХIст. 

 Відзначимо, що вагому роль у формуванні методичної основи в дослідженні 

проблеми співвідношення віри та знання в філософії К. Ясперса стали роботи ми-

слителів, що аналізують філософську парадигму інформаційного та технологічно-

го виробництв. Наразі, роботи М. Кастельса, П. Хіманена, Й.Масуди, Е.Тофлера 

та інших допомогли визначити сутність питання співвідношення віри та знання у 

ХХI ст. На підставі вивчення місця віри та знання у суспільстві інформаційної до-

би та сучасного технологічного виробництва дозволило сформулювати транспа-

радигмальну освітню парадигму та визначити сутність трансцендентної етики, 

основу яких становить синкретичне функціонування віри та знання. Підкреслимо, 

що без розуміння історико-філософської перспективи проблеми, яка вивчається, 

дослідження перетворюється на світоглядну довідку. Між тим, як наукове дослі-

дження повинно мати історико-філософську та соціокультурну перспективи.  

 Наразі, наповнення дослідження проблеми співвідношення віри та знання у 

філософії К. Ясперса концептуальним усвідомленням та історико-філософським 

розвитком відбулось на перетині понять екзистенційної автентичності французь-

кого мислителя І. Леппа, німецького екзистенціаліста К Ясперса та представників 

української «філософії серця» П. Юркевича та Г.С. Сковороди. 

 Таким чином, використанні в дисертаційному дослідженні методичні підхо-

ди – аналітичний і трансцендентальний, а також принцип соціокультурної та істо-

рико-філософської перспективи екзистенціальної проблеми співвідношення віри 

та знання, і принцип світоглядного крос-аналізу межових та споріднених концеп-
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цій дозволило розкрити сутність вивчаємої проблеми в перспективі її культурного 

й філософського розвитку. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Структура першого розділу обіймала наступні проблемні питання, що до-

зволило вирішити відповідні наукові завдання даного дисертаційного досліджен-

ня: 

1. Аналіз критичної філософської літератури, що до визначення стану дослі-

дженності проблеми співвідношення віри та знання у творчості К. Ясперса; 

2. Обгрунтування методологічної бази даного дисертаційного дослідження. 

Проведений історіографічний аналіз критичного ясперсознавства з проблеми 

співвідношення віри та знання у філософії К. Ясперса дозволяє: 

1. обгрунтувати історико-світоглядну динаміку філософського ясперсознавства, 

яка відображає: 

• актуальність ідей К. Ясперса, як за індустріальної, так й за інформаційної 

епохи, та як серед західно-європейських, так й серед вітчизняних вчених; 

• динаміку наукової проблематики в критичному ясперсознавстві, від релігій-

ного світогляду та ірраціонального мислення, в перший половині ХХ ст, до 

історичних й політичних концепцій мислителя, у повоєнні роки, та до пи-

таннь комунікації, трансценденції, свободи, наукового агностицизму й роз-

судливого філософування, у другій половині ХХ століття. Відзначимо, що 

українська філософська думка першого десятеліття ХХІ ст. розглядає про-

блеми духовних цінностей, виховання цілісної особистості, фундаменту на-

ціональної й особистісної ідентичності – в філософії неімецького екзистен-

ціаліста. Дана проблематика не лише віддзеркалює виклики сучасного сус-

пільства, але й демонструє змістовну перспективність текстів К. Ясперса у 

відповіді на соціальні запити; 

2. визначити перспективні напрямки дослідження екзистенціалізму К. Ясперса, 

що охоплюють питання співвідношення віри та знання: 
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• як методологія формування цілісної, соціально-активної, духовно бага-

тої, здатної до само й національної ідентичності; 

• як транспарадигмальна технологія навчання; 

• як культуротворення та отримання шифрів трансценденції; 

• як енергетичне джерело вертикальної та горизонтальної трансценденцій 

та його формалізація у феномен родини; 

• як розвиток свідомості від екзистенційної комунікації до автентичної ін-

терпретації; 

• як визначення етичної парадигми технологічного суспільства; 

3. прослідити взаємозв’язок формування філософської концепції німецького 

вченого та історико-культурної динаміки німецького народу, яка втілена у - 

відповідності розвитку філософських поглядів К. Ясперса історико-

культурній ситуації Німетчини. Так, на початку ХХ ст. мислитель звертаєть-

ся до ірраціоналізму, що демонструє духовні пошуки Західної Європи в ці 

часи. Екзистенційні терези раціонального та ірраціонального свідчать про ак-

сиологічну та ідейну нестабільність в суспільстві, а категорії відповідальнос-

ті, провини, мети – ілюструють етичну відповідь на історичну ситуацію. Тя-

жіння до раціональної, філософської віри, єдності трансценденцій в кожній 

історичності – свідчать за прогностичний характер ідей К. Ясперса; 

4. виділити категоріальний апарат та ступінь його розробки в критичному яспе-

рсознавстві, що охоплює: 

• екзистенцію, історичність, свободу, вибір, комунікацію, трансценденцію, 

віру, знання – які достатньо активно розглядались у критичній літерату-

рі; 

• обмеженість дослідницьких концепцій та перспективи нових розробок 

полягають у комплексному екзистенціально-герменевтичному підході до 

вивчення означених категорій філософії К. Ясперса. 

Найкраще розуміння питання може забезпечити лише заглиблення в його 

сутність. Так, в основу методологічної бази дисертаційного дослідження було по-

кладено безпосередньо методичні принципи К. Ясперса. Структурна послідов-
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ність дисертаційної методології грунтується на завданнях роботи, особливостях 

філософування вченого та сутності предмету дослідження – співвідношення віри 

та знання. Дані критерії стали основою формування методологічної концепції. 

Вона сперається на дві групи методів. Перша – підпорядковується принципу диа-

лектичного знання. Друга – принципу комунікативних зв’язків екзистеційної віри. 

Перша – охоплює: аналітичний, диалектичний, феноменологічний. Друга: форма-

лістичний структурно-функціональний, екзистенційний, культурно-історичний. 

Роль методологічної осі відіграє герменевтичний метод. 

Спираючись на автентичну ясперсовській концепції методологічну базу до-

слідження та аналіз критичного доробку з ясперсознавства, слід дослідити філо-

софські тексти вченого та визначити глибинний сенс співвідношення віри та 

знання в творчості К. Ясперса. 
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РОЗДІЛ 2 

ВІРА ТА ЗНАННЯ – ЯК ФЕНОМЕНИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ФІЛОСО-

ФІЇ К. ЯСПЕРСА 

 

2.1 Онтологічний та історико-культурологічний зміст знання та віри – 

як феноменів людського буття у науковому доробку К. Ясперса 

 

В умовах інформаційного сьогодення категорія знання стає фундаменталь-

ною складовою перспективи людського існування. Знання виступають цілющою, 

відроджуючою силою та безжалісною, усе знешкоджуючою зброєю. Сутність да-

ної категорії дуже складна, суперечна і діалектична та міститься в онтології світу. 

 Розглядаючи проблему сутності знання, К. Ясперс підкреслює його тотож-

ність із категорією свободи [43, с. 391]. Дана теза має свої коріння у онтологічно-

му розгортанні людської екзистенції. Мислитель прагне вирішити проблему ру-

шійної сили буття особистості та історії людства в цілому. Задля цього він прово-

дить аналіз структури історії людського буття. Вчений виділяє три структурні 

одиниці історії людства: просторову, часову та рушійну. У соціальному просторі, 

вважає філософ, виробляються певні культурні традиції, що надають можливість 

вийти даному суспільстві на щабель духовної творчості, а відповідно вийти за 

межи досягнутого – тобто трансцендувати [45, с. 74]. Отже чіткий соціальний 

простір надає можливість досягти стану трансценденції та певної свободи. Вини-

кає питання: за яких умов представник такого суспільства здатний досягти свобо-

ди? Здатність людини до трансценденції полягає у самому створенні історії, що 

виробляє певні етико-естетичні цінності, які у свою чергу фіксують важливі знан-

ня про світ і передаються з покоління в покоління. Екзистенція людини виробляє 

об’єктивні  знання та інтуїтивне розуміння [43, с. 387], завдяки цьому особистість 

досягає рівня трансценденції та свободи. Отже, категорія знання у філософії        

К. Ясперса співвідноситься із категорією свободи. 

 Друга структурна одиниця історичного існування людства – часова – вияв-

ляє свою сутність у подоланні особистістю межових ситуацій. В даному випадку 
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категорія часу виступає соціальною. Категорія соціального часу, за К. Ясперсом, 

функціонує лише в умовах активної позиції особистості, коли людина опановую-

чи власні пориви та стани душі – такі як відчай, жах, відчуття абсурдності власно-

го існування та інші – освідомлює та виробляє відповідно самобуття та нові жит-

тєво важливі духовні цінності [2, с. 47]. У даному процесі людиною усвідомлю-

ється внутрішній сенс екзистенції, який надає їй стимулу для подальшого життя. 

Важлива риса останнього полягає у відкритті людиною шляху виходу за межі сво-

їх можливостей. Таким шляхом стає творчість, що втілює у собі зашифровану у 

знаках та символах трансценденцію, а також підкреслює активну роль екзистенції 

людини у світобудові, тобто у формуванні соціального часу та простору [8, с. 

412]. Враховуючи онтологічні властивості часу, що мають здатність трансформу-

ватись у категорію простору, підкреслимо культуро-твірну функцію особистості. 

Подолання межових ситуацій обумовлює формування духовних цінностей, які у 

свою чергу фіксуються у традиціях та обрядових і культових дійствах. Таким чи-

ном відбувається перехід соціального часу у соціальний простір. У функціону-

ванні соціального часу, як і відповідному йому просторі, значну, та майже найва-

жливішу, роль відіграє категорія знання. За думкою К. Ясперса екзистенція виро-

бляє об’єктивні знання про світ та інтуїтивне розуміння [59, с. 487]. Відбувається 

природне повернення до тези, що знання виступають відповідністю свободи. А 

соціальний час функціонує за умов активної позиції особистості, яка опановуючи 

межову ситуацію, сягає рівня трансценденції та освідомлює самобуття, тобто від-

чуває й опановує екзистенцію через творчість та закодовані шифри трансценден-

ції. Внаслідок, екзистенція, що виробляє об’єктивні знання та інтуїтивне розумін-

ня про світове буття, також має бути звільненою від тягаря масової свідомості [40, 

с. 143]. Водночас, існуванню чистого знання заважає масова свідомість, яка пог-

линає творчі властивості особистості. 

 Філософ відзначає, що у штучно створених можливостях техніки можна по-

бачити шифри природи [43, с. 402]. Знання, без яких не можлива творчість, здатні 

створювати шифри трансценденції. Виникає нерозривність категорій знання та 

трансценденції. К. Ясперс розрізняє дві сутності знання. Вчений відзначає, що те-
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хнічне забезпечення існування потребує знання лише стосовно мети для якої воно 

використовується [53, с. 128]. Самобуття, підкреслює вчений, у свідомості це ду-

мка у випадковому волінні знання. Він відзначає, якщо останнім масштабом знан-

ня стає його корисність, то я у ньому відрікаюсь від себе; якщо ж знання залиша-

ються просто ясністю, то я у ньому отримаю самосвідомість [43, с. 403]. Практич-

но використовуєме знання, згідно мислителю, можливе лише як результат справ-

жнього знання, яке внутрішньо поділяє та виявляє світ необхідно значущого та 

дійсного, як щось особливе. Мислитель визнає сутністю знання функцію форму-

вання самобуття особистості. Разом з тим він підкреслює неможливий шлях за-

провадження знання у соціальному бутті та у бутті окремої особистості: це шлях 

використання досліджуємого феномену у якості методу формування людської ек-

зистенції. Філософ вважає, що у сучасному суспільстві, яке розвивається шалени-

ми темпами, виникає велика загроза втрати особистістю самоусвідомлення та пе-

ретворення її у безлику сіру масу [46, с. 115]. Особливо дану проблему загострює 

швидке відтіснення свідомості особистості від керування соціальним виробницт-

вом, штучним розумом. У цій ситуації виникає загроза втрати людиною відчуття 

та освідомлення екзистенції, що призведе до знищення чистого істинного знання 

та його не відривної частки – трансценденції. Таке розгортання події може приз-

вести до втрати особистістю функції активної соціальної позиції, яка, на думку 

філософа, надзвичайно важлива за для існування людства в цілому. Необхідна 

умова, що забезпечує гармонійне існування суспільства є свобода кожної окремої 

особистості даної спільноти, її внутрішня свобода та творчій потенціал. Особис-

тість є соціально активною і здатна набувати свідомість буття та самобуття. Вона 

має знання про світ та самоусвідомлення, здатна до боротьби з масами, та відпо-

відно, потенційну свободу. Філософ проголошує сутністю свободи боротьбу [43, 

с. 391]. Він відзначає, що людина, яка біжить від світу заради збереження само-

буття, насправді втрачає істину та поглинає в пустоту. Лише страждаючи у світі 

вона зберігає самобуття [7, с. 345]. Вчений підкреслює об’єктивний характер сві-

ту, його складність, неодномірність, що викликає страждання, і до певної міри, 

дистанціювався від людини, яка у свою чергу постає у якості суб’єкта. У філосо-
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фії науковця виникає альтернативне рішення проблеми одвічного страждання лю-

дини та її другорядного, залежного місця суб’єкт-об’єктних відносин між особис-

тістю та світом. К. Ясперс виводить дану проблему суб’єкт-об’єктних відносин на 

рівень суб’єкт-суб’єктних відносин. Таким чином, можна проаналізувати надзви-

чайно важливий феномен духовних вимірів людського буття – самобуття особис-

тості. Це явище людської екзистенції постає необхідною умовою цілісного існу-

вання будь-якого індивіда. Самобуття пов’язане з функціонуванням людини у сві-

товому просторі, з отриманням нею внутрішньої істини. Автор підкреслює, що 

самобуття впливає на формування цілісної особистості. Він наголошує, що диста-

нціювання від світу надає свободу, а занурення у світ визначає самобуття та ви-

значає любов [43, с. 404]. Вчений відзначає, що людина лише тоді філософські 

повноцінний об’єкт коли вона знаходиться у стані боротьби, у стані соціальної та 

особистісної активності, коли людина не відокремлює себе від світу, не втікає від 

нього а знаходиться у процесі пізнання [5, с. 82]. За таких обставин людина отри-

мує самобуття. Згідно К. Ясперсу, активний процес здобуття знань породжує 

страждання і через них особистість отримує любов. Категорія любові у свою чер-

гу виступає на рівні з категорією самобуття, духовним виміром людської екзисте-

нції. 

Отже, категорія знання виступає у якості керуючої функції духовних 

вимірів людського буття. Так, саме феномени самобуття та любові знаходяться у 

безпосередній залежності від категорії знання. Однак проблема керування само-

буттям та любов’ю, знаннями не вичерпуються простою спрямованістю. Вона по-

лягає у взаємозалежності керуємого та керуючого. 

Феномен любові здатен переносити людину за межи досягнутого. Любов, в 

філософському дискурсі К. Ясперса, відкриває особистості шлях до трансценден-

ції [22, с. 37]. Внаслідок, спрямованість любові до трансценденції ще раз доводить 

вирішальну роль знання у інтенціональністі духовних вимірів людського буття, 

так як категорія любові формується лише через зв’язок знання. 

Категорія самобуття, у К. Ясперса, виступає одним з духовних вимірів люд-

ського існування та є най головним критерієм у процесі формування світової цілі-
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сності. Філософ наголошує: «Самобуття виступає вищім органом знання» [43, с. 

403]. Отже, знання у співвідношенні з категорією самобуття є корелюючою субс-

танцією людського буття, який має інтенціональні властивості. К. Ясперс відзна-

чає, що філософствування дає не об’єктивність знання, а свідомість буття та са-

мобуття у світі [36, с. 138]. Мислитель підкреслює: філософствування є шляхом 

не до істини в останній інстанції, а до пізнання сутності знання, тобто до освідом-

лення себе у ньому. Так, виникають дві проблеми: 

1) проблема істинності та об’єктивності знання; 

2) проблема місця свідомості у процесі духовного існування особистості. 

Стосовно першої проблеми філософ відзначає рівноправне існування 

об’єктивного знання та інтуїтивного розуміння. Згідно мислителю, є дві сфери 

виникнення та функціонування знання у екзистенції людини: логічна сфера 

об’єктивного знання, що опрацьовується через свідомість, та сфера ірраціональ-

ного, інтуїтивного розуміння, яке у свою чергу базується у підсвідомому. Виникає 

дихотомія між двома екзистенційно важливими ланками існування людської осо-

бистості: свідомістю та безсвідомим. За думкою К. Ясперса, для екзистенції осо-

бистості надзвичайно важливі обидві ланки, які виступають рівноправними. Ви-

никає питання: яким чином феномен знання спрацьовує у людській життєдіяль-

ності. Відповісти на нього мусить аналіз ролі знання у сфері свідомості та сфери 

безсвідомого. 

 Об’єктивне знання, що існує та виробляється за законами логіки раціональ-

ного, розумового, обробляється у людській свідомості. Так, об’єктивні знання ви-

ступають як непохитна аксіома стверджень про світ для екзистенції людини та 

про людину, її екзистенцію для існування світової спільноти. Знання, які форму-

ють даний об’єктивний образ, постають у формі структурованого та логічного ме-

тоду обробки інформації через сферу свідомості. Таким чином свідомість людини 

використовує феномен знання як метод побудови аксіоматичних стверджень про 

буття світу та людини, відповідно формує саму об’єктивну реальність. 

Співвідношення свідомості із знанням полягає: у процесі формування свідомістю 

об’єктивної реальності та екзистенції особистості, коли знання виступають по-
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живною речовиною, з якої формується дана об’єктивна реальність та разом з тим 

цей феномен з методом побудови її є відповідно керуючим інструментом для 

свідомості – як засобу формування об’єктивної реальності [52, с. 49]. У творчості 

вченого, знання відносно до свідомості, яка є духовним виміром людського буття, 

виступають керуючою категорією та постають відповідно інтенціональним фак-

тором для даного духовного виміру. 

 Наразі, відслідковується зв’язок знання з категорією соціального простору. 

Знання, яке через інструмент свідомості формує у екзистенції фіксоване уявлення 

про об’єктивну реальність, яке в подальшому об’єктивізується в соціальному бут-

ті, й виступає його формаутворюючим елементом. Внаслідок, знання є не лише 

інтенцією духовного виміру людського буття, свідомості а й постає рушійною си-

лою у побудові та існуванні онтологічних одиниць світу, зокрема – категорії 

соціального простору. Оскільки категорія соціального простору передбачає 

функціонування фіксованих етико-естетичних цінностей на певній території серед 

чітко окресленої спільноти – то фіксовані логікою свідомості об’єктивні знання 

мають вплив на формування даних етико-естетичних цінностей. Таким чином 

знання керують функціонуванням духовних цінностей. Так, виникає параллель 

між ясперсовською концепцією знання та європейською світоглядною домінан-

тою, що втілена в ідеї біблійної онтології: «З початку було слово і слово було 

Бог» [19, с. 1127]. Отже знання набувають сокрального значення і стають рушій-

ною силою історії. 

 Водночас, наведені висновки мають певні суперечності, які полягають у 

двомірності екзистенції та, відповідно, існуванні світової спільноти. Вчений під-

дає критиці думку, що до позитивної функції свідомості людини і чітко фіксова-

них знань про об’єктивну реальність. Філософ досліджує проблему сутності світу, 

в якій аналізує питання ролі божественного та демонічного початку об’єктивної 

реальності у екзистенції людини [56, с. 229]. За К. Ясперсом, сутність божествен-

ного полягає у небесній істині та відповідає біблійному вислову «Спочатку було 

слово». Проте, осягнути мудрість цього «слова» людина може лише опанувавши 

шлях трансценденції, змістом якої є вихід за межи досягнутого, постійне просу-
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вання вперед. Таким чином, позитивне знання, що є інтенцією духовних вимірів 

людського буття, невідривно пов’язане з трансценденцією та, внаслідок, не може 

бути чітко фіксованим. 

 Наразі, зміст демонічного початку світу вчений вбачає саме у відсутності 

феномену трансценденції, у духовній закритості людини, у надмірній 

прив’язаності до жорстко затверджених ідеалів. Всі ці ознаки занурюють осо-

бистість у суцільну пустоту, котра є у свою чергу причиною людських страждань. 

Отже, згідно вченому, знання виступають організуючою силою соціального та 

екзистенційного простору. Водночас, філософ вважає, що особистість може опа-

нувати межову ситуацію за допомогою інтуїтивного розуміння [71, с. 163]. Варто 

дослідити другу складову знання у екзистенції особистості – інтуїтивне розумін-

ня. 

Категорія знання у філософії К. Ясперса пов’язана не лише із феноменом 

свідомості і логічною фіксованою раціональністю, а й має невід’ємний зв’язок з 

підсвідомим людини, з постійно рухливим непередбаченим, таємничим у бутті 

особистості. У творчості мислителя, екзистенція досить щільно корелює з 

інтуїтивним розумінням. Він вважає, що у ситуації вибору особистість кори-

стується саме нелогічним, раптовим рішенням близьким до стану інсайту, який 

належить до проблеми інтуїтивного розуміння. К. Ясперс підкреслює, що лише 

інсайт або інтуїтивне розуміння людини надає їй можливість позитивно вирішити 

межову ситуацію як у соціальному так й у особистісному, екзистенціальному 

масштабах [70, с. 77]. Таким чином необхідно відслідити соціальній зв’язок фе-

номену розуміння та феномену знання. 

Дослідження філософського дискурсу мислителя доводить: знання, яке ви-

никає на підставі інтуїтивного просвітлення, виступає складовою загальних віри, 

комунікації та трансценденції. Отже, дана форма знання є спрямовуючою або ін-

тенціональною по відношенню до вище зазначених феноменів які у власну чергу 

відіграють роль духовних вимірів людського буття. 

 Слід розглянути онтологічну функцію інтуїтивного розуміння або інсайту. 

Так людина існує у трьох онтологічних вимірах: просторі, часі та русі, ознаки 
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яких були проаналізовані вище. Особистість, яка перебуває у фіксованих межах 

культурних традицій категорії простору та у рамках об’єктивної логіки, що забез-

печена свідомістю, не рідко потрапляє до ситуації між внутрішньою екзистенцією 

– «Я», та зовнішньою екзистенцією – «соціальним буттям» [35 с. 33]. У даній си-

туації вона підвладна станам відчаю, абсурду, жаху, безвихідності. Саме про-

світлення людини надає можливість звернутись до духовних вимірів, та завдяки 

їм здолати межову ситуацію. Категорії віра, комунікація, трансценденція, що 

викликані до життя просвітленням внутрішньої екзистенції, повинні опанувати та 

затвердитись у онтологічній категорії часу. Зв’язок категорії часу із інсайтом осо-

бистості надає можливість категорії руху отримати ще й соціокультурне значення, 

а відповідно цей зв’язок забезпечує перспективний розвиток людства. 

 Таким чином, згідно К. Ясперсу, категорія знання має два шляхи реалізації у 

суспільстві: Знання як засіб, метод досягнення наміченої мети; знання – як шлях 

до освідомлення власної самості. 

 Як метод дана категорія виступає негативним вчинком: 

a. Знищує свободу самості, а відповідно і її саму; 

b. Виключає з свідомості людини прагнення досягти нових непізнаних висот; 

c. У соціокультурному масштабі зупиняє процес розвитку історії та руйнує 

духовні традиції. 

 Як шлях опанування власної самості відкриває перспективи: 

a. Досягти гармонії із собою та світом, перейти на рівень об’єкт-об’єктних 

відносин; 

b. Досягти станів духовних вимірів людського буття: любові, віри, ко-

мунікації, відкритої свідомості; 

c. У соціокультурному масштабі дана категорія гармонізує стосунки 

внутрішньої екзистенції людини з соціальним простором, часом та рухом. 

Феномен знання у екзистенції особистості існує у двох формах - об’єктивне 

знання та інтуїтивне розуміння. 

Перша форма, об’єктивне знання, має вплив на формування об’єктивної ре-

альності, а відповідно, активно втручається у функціонування соціального часу та 
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простору. Вона виступає керуючою інстанцією що до свідомості, яка у свою чергу 

є одним з духовних вимірів людського буття. Форма об’єктивного знання має 

межу за якою вступає в дію демонічна сила знання, що ознаками наближається до 

«Знання – як методу». В цю межу потрапляє та людина, яка у своєму бутті кори-

стується лише об’єктивними знаннями та не зважає на інтуїтивне розуміння. 

 Друга форма, інтуїтивне розуміння, є необхідною частиною людського 

існування. Вона виступає керуючою інстанцією духовних вимірів віри, любові, 

комунікації та відкриває особистості шлях до трансценденції [24, с. 17]. 

Інтуїтивне розуміння тісно пов’язане з соціальним рухом та відкриває шляхи до 

подальшого перспективного розвитку. 

 Аналіз філософії вченого доводить: феномен знання з інтенцією духовних 

вимірів людського буття має багатогранну структуру з шифром подальшого пер-

спективного розвитку людства та вимагає уважного і обережного ставлення до 

себе. 

 Між тим, для повного вивчення позиції К. Ясперса – що до знання – необ-

хідно дослідити не лише процес функціонування даного феномену, а й виділити 

причини та чинники, що забезпечують динаміку цього процесу. 

 Функціонування феномену знання у суспільстві та екзистенції окремої осо-

бистості виступає у категорії інтенції духовних вимірів людського буття. Причи-

ни та чинники, що забезпечують динаміку процесу функціонування знання, мають 

полягати у історико-культурній сфері досвіду існування людства. Їх сутність не-

обхідно шукати у аналізі історико-культурного процесу людства. 

 Виникає проблема веріфікації категорії знання. Аналіз оригінальної праці 

мислителя «О Декарте» розкриває сутність Ясперсовської інтерпретації сутності 

веріфікації. Вона міститься у вимірах [65, с. 41]. Згідно філософу, істиність знаннь 

вимірюється через єдність з духовними вимірами людського буття. 

 К. Ясперс вважає категорію історії джерельною базою екзистенції. Вона є 

домінуючим елементом у філософії мислителя. Він підкреслює, що історія не є 

фактичним викладенням подій – її сутність полягає у екзистенції людини, яка у 

комунікації стає не перервною і цим формує історію [43, с. 380]. 
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 Так, комунікація забезпечує динаміку історичного процесу. Постають пи-

тання: 

1 - якої форми набуває комунікація у історичному процесі?; 

2 - що є змістом комунікації? 

В творчості К. Ясперса, феномен комунікації набуває різноманітних форм 

соціальної діяльності: спілкування, освіта, змагання (наприклад спорт), засоби ма-

сової інформації, література, театр, кіно, образотворче мистецтво. Головною умо-

вою існування комунікації постає зворотній зв’язок. Саме зв’язком вона і висту-

пає у суспільстві: зв’язком небуття і буття – найвищій щабель комунікації транс-

ценденції – Бог [9, с 114]. Зв’язок хаосу та історії. Зв’язок філософії з оточуючим 

світом. Олтарем комунікації у соціальному бутті є родина. За думкою вченого, 

саме родина виступає захисником комунікації у суспільстві [43, с. 380]. 

Родина, вважає К. Ясперс - це та одиниця соціуму, що виводить даний фе-

номен у категорію часу. Вона здійснює зв’язок поколінь. Нарешті залишається 

“внутрішня” комунікація: зв’язок екзистенції людини із своєю самостю, та зв’язок 

особистості з конгломератом суспільства. 

Так, за наявністю зворотного зв’язка комунікація присутня у розвитку соці-

ального процесу й у кожній з його складових. 

Зміст даного феномену, автором роботи на підставі вивчення праць К. Яс-

перса вже було визначено вище. Він полягає у феномені знання, яке функціоную-

чи у суспільстві, наповнюють комунікацію внутрішнім змістом та створюють пе-

вну динаміку історичного процесу. Знання у якості інтенції духовних вимірів 

людського буття керують категорією комунікації. 

Відслідковуючи погляди К. Ясперса на існування суспільства окремої осо-

бистості та на категорії за законами яких існує людство – можна стверджувати, 

що об’єднання феноменів знання та комунікації мають реалізацію у символах та 

знаках. 

Проблема символіки та знаковості у мислителя є надзвичайно важливою у 

розумінні буття світу, а також займає місце онтологічних питань. Символи або 

шифри вчений дуже тісно пов’язує з феноменом трансценденції, який виступає 
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вершиною онтології К. Ясперса та необхідною умовою існування буття світу [58, 

с. 172]. 

Між тим, сутність феномену шифру є майже самим не розкритим питанням 

філософії вченого як у його творах так й у дослідницький літературі. 

Феномен знання через комунікацію у категорії історичного часу формує пе-

вні шифри буття світу. 

Внаслідок, шифри, знаки або символи, виступають своєрідним провідником 

з категорії історичного часу до категорії історичного простору. Протягом існу-

вання людства збільшувався обсяг знання про світ і відповідно зміцнювалася ін-

тенціональна сила феномену знання у процесі функціонування окремої особисто-

сті. Людство, прагнучи вижити, здобуває знання про світ, які виділили людину зі 

світу природи, забезпечили їй деякі гарантії безпеки існування. Разом з тим, вони 

поставили під загрозу єдність людства а також відповідно саме буття людини. За 

для уникнення катастрофи існування людства Вищими силами була дана людині 

комунікація, що має зберегти єдність світової спільнот. Поєднання феноменів 

знання та комунікації на грунті історичної динаміки набуло значення певної гара-

нтії існування людства. Результатом даного поєднання є символи, знаки, які ви-

ступають шифрами буття [17, с. 230]. Таким чином виникають етико-естетичні 

цінності кожної епохи. Вони відповідно залежали від: природних умов, рівню 

знань, та кількісного й економічного стану суспільства. Відокремлення людини 

від світу природи та побудова етико-естетичних цінностей створило умови розви-

тку особистості та світу культури. За думкою К. Ясперса, особистість виступає 

формоутворювачем та носієм символів та знаків існування світу, а культура, у 

свою чергу, є змістом шифрів буття. Категорія культури, у філософії мислителя, є 

змістом екзистенційних знань про буття світу та людини [62]. Варто розглянути 

форму, в якій існує знання. Через екзистенційної спрямованості філософії мисли-

теля, категорія знання набуває екзистенційних рис, що втілились у його 

суб’єктивній сутності. К. Ясперс підкреслює, що не існує істини як точки зору, як 

системи, як кінцевого остаточного знання. У самій історії не існує жодної твердої 

кінцевої точки, але має місце безкінечний простір змістів [42, с. 144]. Мислитель 
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вважає, що істина як і знання мають власну динаміку. Вони відзначені відтінком 

суб’єктивності, та як і духовний світ особистості перебувають у стані постійного 

руху. Філософ приділяє велике значення динаміці людської екзистенції, особливо 

її свідомості. Він підкреслює, що лише людина здатна освідомити конечність вла-

сного існування [45, с. 73]. Усвідомлення цього факту, на думку К. Ясперса, пі-

діймає людину на найвищій щабель живого світу планети. 

 Проблема конечності та безконечності, а також проблема переходу з одного 

стану в інший, під час вирішення межової ситуації, для екзистенціалізму в цілому 

надзвичайно важлива, тому і для К. Ясперса проблема дій особистості у вирішен-

ні питання конечності власного існування стоїть надзвичайно гостро. У творчості 

мислителя, значне місце посідає проблема історизму, що забезпечує розвиток 

людських відносин та історії в цілому. В історично даних великих основних мож-

ливостях, вважає філософ, кінцеві умови завжди постають шифром. У безкінечно-

сті всього сущого кінечного є мова безкінечного [42, с. 76]. Так, для мислителя 

феномен історії є базисним, у вивчені його сутності він намагається визначити 

найвищій сенс екзистенції. Вчений, у історичній динаміці буття світу, визначає 

наявність категорії можливості та її значну роль, наявність категорії умов, але 

останні мають ознаку конечності та в наслідок цього фіксованості й безповорот-

ності. Так, онтологічна сутність категорії конечної умови у соціальній філософії 

К. Ясперса набуває форми межової ситуації. Отже, зіткнення категорій можливос-

ті та умов, утворює феномен шифру. Людина, що потрапляє у конечні умови ме-

жової ситуації, обирає можливості виходу з даної ситуації та завдяки чому фор-

мує певні знання про світ, що у свою чергу стають шифрами буття [28, с. 134]. 

 Отже, відзначимо: 

1 безконечний зв’язок свого сущого конечного розуміється як внутрішня ко-

мунікація особистості; 

2 внутрішня комунікація «Я», сутність якої кінцева, стає мовою нескінченно-

го. Духовно вільна людина, бо комунікація є свобода, здатна створювати 

мову нескінченного, тобто символи – як засоби переходу до рівня трансцен-

дентного. 
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 Так, шифри буття стають зв’язком світу екзистенції з феноменом трансцен-

денції. 

У розумінні останнього можна виділити три аспекти: 

1 перехід людини за межі буття; 

2 перетворення конечного на безкінечне; 

3 субстанціональна сутність всього сущого – Бог. 

Для філософа екзистенціаліста, актуальною є проблема сенсу динаміки ек-

зистенції і її фінальна крапка у земному бутті [57, с. 309]. Вченого цікавить пи-

тання сенсу життя та смерті. 

Філософ бачить сенс життя особистості у стійкості людини до життєвих не-

гараздів у позитивному, що до життя, вирішенні межових ситуацій. Внаслідок, 

розуміння сенсу життя перетворюється у певний процес, сутністю якого є культу-

ротвірна функція особистості. Адже, людина у процесі вирішення межової ситуа-

ції набуває певних знань стосовно буття світу – які стають шифрами соціального 

буття. Отже, символи та шифри знання виступають змістом культури. 

 Так, якщо сенсом людського життя є культуротвірна діяльність особистості, 

то відповідно сутністю динаміки екзистенції виступають символи та шифри знан-

ня про світ. 

Мислитель вважає сутністю переходу людського існування за межі життя – 

зв’язок розуміння історичного ланцюга поколінь. Варто відзначити, що філософ 

ставиться до життя та смерті не як до фіксованих кінцевих та ізольованих явищ. 

Вчений розуміє життя та смерть – як процеси, в яких дух окремо обраної людини 

має власну динаміку, що не зупиняється і за межами земного існування. К. Ясперс 

виділяє в структурі особистості, або у її самості, категорію духу свідомості. Ця 

категорія виступає безсмертною, вічною та має своєю сутністю життєвий, духов-

ний та культурний досвіт особистості. Саме цей скарб земного надбання людини 

стає іманентною сутністю її позаземного існування. 

 Згідно філософу, не існує екзистенції без трансценденції [64, с. 500]. Пере-

хід від кінцевого стану до нескінченого, тобто досягнення трансцендентного від-

бувається – за думкою К. Ясперса – через процес розуміння духу свідомості осо-
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бистості. Що скінчила земне існування та залишила скарбницю власного духов-

ного досвіду. Філософ пише: «Тот, в наивысшей степени жив - кто находится в 

доме мертвых; и наиболее беден в жизни тот – кто забывает мертвых» [42, с. 111]. 

 У шляху досягнення трансценденції мислитель визначає вагому роль фено-

мену знання. Іманентна сутність існування полягає у життєвому, духовному та 

культурному досвіду особистості, що виступає знанням яке реалізується у симво-

лах, знаках та шифрах. Процес досягнення трансцендентного полягає у розумінні 

іманентної сутності людини, то відповідно символи, знаки та шифри феномену 

знання є складовою людської трансценденції. 

 Результати аналізу ставлення мислителя до переходу від конечного до без-

кінечного збігаються з думкою швейцарського марксиста Т. Шварца. Який від-

значає, що озумне мислення стоїть над россудковим. Він підкреслює, що Ясперс 

не заперечує дух свідомості, як ірраціоналісти Клагес та Шпенглер. Однак, вва-

жає дослідник, мислитель протиставить їм більш високу форму мислення у ви-

гляді метафізики тлумачення шифрів та символів [38, с. 226]. Отже, Т. Шварц пі-

дкреслює вагому роль розуму – як засобу трансформації людини та виведення її 

за межі існування світу речей. Критик відзначає: «Розум – це всі думки та вчинки, 

що мыстяться в екзистенціі. Розум постає вторгненням екзистенціі до трансцен-

денції. Він проголошує себе у символах» [38, с. 224]. 

Між тим, К. Ясперс обмежує розумові можливості людини. Філософ підкре-

слює, що розум не здатен відповісти на світоглядні питання. Він, вважає мисли-

тель, може лише тлумачити світ, який розгортається у вигляді чистої шифрогра-

ми. К. Ясперс зосереджує увагу на індивідуалістичному характері усвідомлення 

світобудови та на союзі активної історико-культурної функції особистості і дина-

міки світу, який вимагає все нових шифрограм. 

 Аналіз текстів Карла Ясперса дозволяє виділити категорію розуміння як за-

сіб внутрішніх зв’язків світобудови. Мислитель вважає сенсом процесу розуміння 

сущого – історією як шлях [42 с. 83]. На перший план висувається особистість в 

динаміці часу, яка через процес розуміння формує знання та сягає шифрів, симво-

лів та знаків сущого. Водночас, виникає дихотомія між вагомою роллю категорії 
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розуміння у процесі світобудови та агностицизму К. Ясперса, неспроможністю 

розуму відповідати, що є світ. Вирішення даної дихотомії знаходить вчений у фе-

номені культури – як серединного стану між непізнаванним буттям світу та тран-

сцендентальними можливостями феномену знання. 

 Філософ вважає культуру носієм істини соціального буття. Мистецтво – як 

дзеркало культури є втіленням даної істини соціального буття. Він підкреслює: 

«Філософія та мистецтво загальним мають те, що у будьякий час виступають іс-

тинами – як цілісність, що мають власну цінність – як ціле, або не мають її» [42, с. 

117]. Отже, вчений дорівнює місце у соціальному бутті філософії та мистецтва. 

Дослідження філософського дискурсу мислителя дозволяє зазначити: 

1 головна складова філософії – знання – виступає і головною складовою то-

тожного явища, мистецтва; 

2 мистецтво за своєю сутністю є істиною соціального буття; 

3 істина даного буття в мистецтві зашифровано у знаках та символах. 

Таким чином, феномен знання через процес шифрування у мистецтві на-

ближається до категорії істини. К. Ясперс підкреслює, що: «Истина есть прошлое, 

но не мертвое прошлое в знании о том, что было, а прошлое, которое никогда не 

есть только то, что прошло, а есть то, что удерживается благодаря моей свободе, 

являющейся свободой до такой степени, что я понимаю ответственность и вину за 

само свое существо, словно за непроизвольное действие: в качестве прошлого, в 

котором я понимал и теперь понимаю себя самого таким, каков я есмь» [41, с. 57]. 

Філософ вважає істиною знання про історичний досвід людства, які реалізуються 

у свободі екзистенції. Відповідно цього феномен волі розуміється через категорії 

відповідальності провини, а також у розумінні власної сутності у минулому. Так, 

знання у суспільстві виступає істиною, яка втілюється у символах та знаках. 

Останні, в свою чергу, є шифрограмою історичного досвіду людства. Таким чи-

ном, явища культури, як побудови символів, знаків та шифрів буття, виступає у 

соціальному бутті – як скарбниця онтологічних основ людської екзистенції та іс-

торичних надбань, як кладова людської істини. Вивчення думки К. Ясперса, що 

до істини, висвітлює новий аспект у розумінні даного феномену. Останній має 
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суб’єктивний характер, а відповідно істина і світ в цілому не підлягають феноме-

ну абсолютного розуміння. 

 Отже, істина у філософії К. Ясперса не досягається у процесі пізнання світу 

– як об’єктивної реальності, але може бути опанована через самопізнання екзис-

тенції. Зокрема, мислитель пише: «Как экзистенция, я нахожусь в коммуникации 

с самим собой. Я существую не просто как бытие, но как бытие, которое относит-

ся к себе самому и потому к своей трансценденции» [42, с. 114]. Відкривається 

новий аспект філософського бачення проблеми, істини та знання у творчості мис-

лителя, що полягає у розумінні істини сенсом трансценденції. Дана істина за сво-

єю сутністю є вічною, всезагальною та незмінною. Так, вершиною світобудови у      

К. Ясперса є істина, що має значення Бога. Водночас, вона є не лише вершиною 

світобудови, а й має тісний зв’язок з буттям індивіда, що чітко відображено у її 

структурі. Філософ висуває три феномени, які пов'язані між собою: і саме їх зв'я-

зок створює умови досягнення трансценденції. Це: екзистенція, свідомість та ко-

мунікація. Комунікація із самим собою відбувається у екзистенції через свідомос-

ті. Внаслідок, особистість набуває певні знання про свій внутрішній світ. Таким 

чином, екзистенція особистості набуває стану свободи, й феномен знання спрямо-

вує людину до єднання з абсолютною істиною – з Богом. Отже структурними де-

фініціями істини постають категорії екзистенції, свідомості та комунікації. Вод-

ночас, знання є своєрідною можливістю та умовою досягнення трансценденції. 

 Аналіз філософського дискурсу мислителя дозволяє визначити межи фено-

менів істини та знання, що містяться у колі екзистенціальних проблем. Дані фе-

номени мають ознаку суб'єктивності. Отже, істина, трансценденція та світ в ціло-

му не можуть бути об'єктивно пізнаванними. Відповідно цього і феномен знання 

не може бути керованим лише функцією свідомості. Його слід сприймати не лише 

раціональною свідомістю, а й ірраціональною підсвідомістю [21]. Перехід суб'єк-

тивного опанування знань в царину об’єктивного буття соціуму відбувається зав-

дяки культуро-твірній функції людини. Згідно К. Ясперсу, знання у якості об'єкту 

набуває форми знаків, символів та шифрів, які містяться у витворах мистецтва. 

Філософ вважає трансценденцію онтологічним виміром веріфікації категорії 
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знання. Соціальним виміром істиних знаннь, згідно мислителю, є шифри транце-

нденції закодовані у людській творчості. Водночас, він ототожнює категорію тра-

нсценденції з феноменом правди [68, с. 86]. Згідно мислителю, остання категорія 

народжується в процесі спілкування [68, с. 85]. 

 Виникає проблема розуміння шифрограми феномену знання, або функціо-

нування шифрів світобудови у соціальному просторі. Дана проблема, К. Ясперсом 

вирішується за допомогою категорії розуміння, яка є надзвичайно багатомірною. 

Вона забезпечує зв’язок між: цивілізаціями, культурами, народами. У часовій 

перспективі між епохами а також у соціальному просторі феномен розуміння ро-

бить можливими стосунки людини та природи, людини та техніки. 

 Отже, категорія розуміння відіграє дуже важливу роль у процесі 

функціонування категорії знання у суспільстві та його шифрограми в світобудові, 

а також у загально світовому процесі. К. Ясперс, надає особливого значення кате-

горії розуміння. Він підкреслює, що відповідність, або аутентичність має бути 

сенсом розуміння. Згідно мислителю, відповідність необхідно сприймати на рівні 

співпереживання та чутливості того чи іншого об’єкту, який підлягає розумінню 

[51, с. 287]. 

 В інтерпретації проблеми розуміння К. Ясперс виходить на новий ціннісний 

рівень пізнання світу, об’єкт-об’єктні відносини. Слід зазначити, що об’єкт-

об’єктні відносини К. Ясперс вважає також й сенсом процесу спілкування. Вче-

ний в умовах функціонування вище згаданого типу відносин наголошує на прин-

ципі партнерства. Саме його філософ виділяє, як головний прояв та зміст ко-

мунікації. 

Розуміння у різних сферах соціальної діяльності має відбуватись у формі 

партнерства [69, с. 96]. Таким чином: 

1. Цивілізація виступає повноцінним та закінченим явищем буття люд-

ства на певному просторі у певний час. Дане явище не вимагає втручання з зовні і 

має зберігати власну цілісність. Спілкування між цими феноменами можливе ли-

ше за умов адекватного ставлення один до одного, у стані цілковитого розуміння 
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партнера. У разі відсутності розуміння взаємини між цивілізаціями здатні приве-

сти до взаїмо-руйнації; 

2. Культура – це структурована система цінностей у стосунках з іншими 

культурами а також розуміння шифрограми буття людства у полі функціонування 

даної культури. Отже, партнерство виступає єдиною формою використання ро-

зуміння шифрів знання; 

3. Партнерство у стосунках людини та природи яскраво ілюстровано у 

буддійській тезі – у малому міститься велике. К. Ясперс приймає позицію, що у 

освоєнні міститься вся велич світобудови. Внаслідок, філософ вважає, що кожна 

частка, кожне явище світу природи є сутністю. Людина у стосунках з природою 

має поводитись, як партнер та прагнути розуміння; 

4. Відносини людини та техніки повинні будуватись на чіткому ро-

зумінні завдань і функцій технічного явища та мети людини, що впливає на це 

явище. Виникає схема рівнобокого трикутника, в якому вершиною є «мета люди-

ни», а кутами основи, з ліва на право, «завдання техніки» та «функції техніки». 

Взаємини у даному трикутнику мають здійснюватись у формі рівноцінності усіх 

сторін, тобто у формі партнерства. Таким чином, кожна з складових у стосунках 

людини та техніки є самостійним об’єктом, й потребує розуміння. У випадку по-

рушення самостійності об’єкту та партнерства, дані стосунки неминуче набудуть 

форму взаємознищення; 

5. Аналіз зв’язку у ланцюгу соціального часу, що знаходиться у 

постійному русі, розгортає глибинний сенс категорії розуміння. Так, суб-

станційною дифиницією соціального часу виступає екзистенцію людини. Рух 

соціального часу залежить від зв’язку між екзистенційними модусами буття – по-

коліннями. Покоління вчений вважає саме екзестинційними модусами життя ли-

ше тому, що сприйняття даної категорії має відбуватись на рівні вивчення та 

успадкування духовного і матеріального досвіду. Водночас, філософ слушно 

наголошує на онтологічній сутності родини, яка є універсамом, мікрокосмом 

соціального буття. Саме в ній зберігається духовно-матеріальний досвід людства 
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та формується етико-естетичні цінності. Так, родина е ідеальним ґрунтом для 

екзистенціальної комунікації поколінь. 

К. Ясперс виділяє головну умову екзестенційної комунікації поколінь. Ця 

умова – феномен розуміння у накресленій проблемі даний феномен виступає як 

освідомлення духу свідомості [38, с. 207]. Останній, за думкою К. Ясперса, є ду-

ховними цінностями, творчістю. Філософ вважає дух свідомості – шифрограмою 

феномену знання. 

Таким чином, екзистенційна комунікація поколінь полягає у процесі ро-

зуміння шифрограми феномену знання. 

Аналіз філософського дискурсу мислителя розкриває сутність процесу ро-

зуміння шифрограми знання. Особистість має сприймати духовно-практичний до-

свід людства на рівні збудження та формування своїх екзистенціалів – як провина 

і відповідальність за власне існування [27, с. 14]. 

 Так, розуміння – це процес формування власної самості. 

 Внаслідок, шифрограма феномену знання у своїй взаємодії з категорією ро-

зуміння виступають не лише екзистенційною комунікацією поколінь та рушійною 

силою соціального буття, а й є шляхом формування власної самості. У К. Ясперса, 

шифрограма феномену знання, розуміння та формування самості людини поста-

ють: просторовою, часовою та рушійною категоріями соціального буття. 

 Дослідження розуміння шифрограми феномену знання у творчості вченого 

обґрунтовує метод формування соціально та культурно активної особистості, 

який полягає у опануванні індивідом феномену культури – як продукту гуманізу-

ючого знання, а також у формуванні здатності до інтуїтивного розуміння люди-

ною навколишнього світу – тобто комунікації між суб’єктом та об’єктом. Водно-

час, гармонійне поєднання у практичній діяльності індивіда гуманізуючого знан-

ня, як сутності культури та інтуїтивного розуміння – як комунікації, виводить да-

ного індивіда на рівень творчості Саме феномен творчості формує соціально та 

культурно активну особистість. 
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2.2 Організаційна функція феноменів віри та знання у філософському 

надбанні К. Ясперса: суспільство та екзистенція 

 

В інформаційному суспільстві темпи людського життя стають дуже швид-

кими. Індивід не завжди встигає за даними темпами соціального буття, через що 

втрачає гармонію між самотичною та психічною сферами власної екзистенції. 

Втрата особистістю своєї цілісності породжує кризу духовних цінностей. 

Проблема організаційної функції феномену знання у сучасному суспільстві 

є досить складною та багатомірною. В умовах інформаційного виробництва про-

блема сутності організаційної функції феномену знання стає на рівень глобальних 

проблем сучасності. 

К. Ясперс у праці «Витоки історії та її мета» доводить, що організаційною 

силою світового буття та буття окремої особистості виступає феномен знання 

[45]. 

Вивчення даного джерела надає змогу виділити аспект, через який філософ 

розглядає процес функціонування феномену знання у суспільстві та житті окремої 

особистості. Цим аспектом є історія людства – як зміст головних принципів буття 

індивіда та її духовних вимірів. Мислитель розглядає структурно-функціональні 

елементи буття сучасного суспільства. 

Аналіз категорії історії доводить розподіл сучасного суспільства на дві 

якісні сфери існування людства: буття народу та буття маси [67, с. 110]. К. Ясперс 

виділяє і головний феномен функціонування даних суспільств – знання. Останні 

виступають у якості головного принципу існування людства та мають різні форми 

функціонування у суспільстві – як то: знання – як метод, та знання – як шлях опа-

нування власної самості. 

Задля вивчення сутності організаційної функції даного феномена необхідно 

ретельне вивчення категорій: маса та народ, а також означених форм існування 

феномену знання. 

У процесі дослідження стану сучасного суспільства, яке існує у коловороті 

надзвичайно швидких темпів виробництва та відчуження особистості, вчений 
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виділяє фундаментальні кореляти соціального буття: в масовому суспільстві – 

ідеологія, а в екзистенції народу – ідея [6]. Вони виступають змістом світогляду 

суб’єктів, що належать до кожного з соціальних просторів, та саме вони покладені 

в основу картини світу кожної з історико-культурних періодів людства. 

Постає питання: що є формоутворюючою субстанцією даних корелятів – 

ідеології та ідеї? 

К. Ясперс виділяє методологічну дихотомію – дослідження буття маси та 

буття народу. Вчений вважає, що обидві категорії – ідея та ідеологія – цілком 

підпорядковані знанню – як феномену людського буття. Таким чином, феномен 

знання вміщує кореляти соціального буття та організує дане буття. Внаслідок, по-

стає питання, що є змістом та формою реалізації даних категорій? 

Варто зазначити, що аспекти – зміст кореляту знання у соціальному бутті, 

форма його функціонування у суспільстві, стан його співвідношення з істиною – 

постають фундаментальними критеріями дослідження організаційної функції 

знання в філософському дискурсі К. Ясперса. 

Головним корелятом соціального буття маси, як вже було відзначено, вче-

ний вважає категорію ідеології. Її змістом постає абсолютизована воля суб’єкта до 

влади над об’єктом, яка цілком підпорядкована системі життєво необхідних 

знань. Відзначимо, що дані знання чітко, логічно побудовані та ретельно узгод-

жені з завданнями і метою волі суб’єкту. Останнього, згідно з теорією М. Вебера, 

мислитель називає харизматичною особистістю [60, с. 173]. Категорія ідеології 

жорстко обмежує будь-який вплив на систему знань, що постають її змістом. От-

же, ідеологія є ізольованою системою етико-естетичних цінностей, яка не допус-

кає ні внутрішньої трансформації ні зовнішнього втручання. Внаслідок, при-

роднім постає абсолютне відчуження тих індивідів, світогляд яких не співпадає з 

системою знань про світ - ідеології. 

Отже, слід розглядати категорію ідеології – як духовно-теоретичний фено-

мен життя. Підкреслимо, що даний феномен не є духовним виміром людського 

буття, а також не є одним з феноменів екзистенції. 
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Змістом категорії ідеології постають знання, але вони функціонують у формі 

методу – за допомогою якого харизматична особа втілює свою волю до влади. 

Між тим, організуючу субстанцію соціального буття народу постає ідея. 

Адже, остання у даному соціумі є духовно-історичним феноменом. Вчений вважає 

існування народу можливим лише у межах функціонування духовних традицій, 

які були сформовані на протязі певного історичного періоду [47, с. 205]. Згідно    

К. Ясперсу, змістом категорії ідеї виступають знання. Надзвичайно цікава філо-

софська природа останніх у світоглядній інтерпретації мислителя. Знання висту-

пають комунікативним досвідом історичного розвитку людства. На протязі історії 

накопичувалось певні життєво-важливі знання. Серед них найважливішу роль 

відігравали етико-естетичні цінності, які концентруються у народних традиціях та 

духовних вимірах людського буття. У філософії К. Ясперса, знання, що через 

означені традиції та духовні виміри організує соціальне та індивідуальне буття, 

базується на принципі комунікативності, який наголошує на суб’єкт-суб’єктних 

стосунках. Отже, сенсом організаційної функції даного знання є ідея – як транс-

цендентний феномен. Означена трансценденція, згідно філософу, втілюється у фе-

номені віри. 

Проблема форми функціонування ідеології вирішується в контексті соціаль-

ного і екзистенціального буття. Філософ підкреслює, що ідеологія – як система 

знань – функціонує у двох формах: у формах закону та світогляду. Також ідеологія 

функціонує у двох сферах: в державній та індивідуальній. В Філософському дис-

курсі вченого феномен знання постає організуючою субстанцією – як життя 

соціуму, так і життя окремого індивіда. 

К. Ясперс підкреслює, що між законом та світоглядом – як формами існу-

вання ідеології – виникає складна діалектика [12, с. 69]. У разі, функціонування 

знання у формі метода для досягнення певної мети, воно стає світоглядом та осо-

бистість втрачає свободу. Вчений вважає, що в ситуації, коли світогляд  людини 

співпадає з системою ідеологічних знань, дана людина є абсолютно залежною від 

суспільства або окремої харизматичної особи. Отже, якщо людина не відтворює 

власну функцію свідомості – творчо не систематизує сенсовий та історичний до-
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свід у процесі самоусвідомлення - а замість цієї духовно-теоретичної творчості 

сприймає, як даність знання ідеології за світогляд – такий індивід не може 

вимірюватись категорією свободи. Відсутність останньої в екзистенції обумовлює 

обмеженість даної людини і іншими духовними вимірами людського буття, як, 

наприклад, любові, комунікації й тощо. Таким чином, ідеологічні знання у формі 

світогляду не лише організують життя людини, а підкорюють її та знищують ду-

ховний потенціал даної екзистенції. Підкреслимо: єдиним порятунком духовного 

існування особистості є толерантний союз феноменів знання та творчості. Водно-

час, у суспільстві, яке організоване процесом функціонування ідеології даний со-

юз знання та творчості - не можливий. К. Ясперс називає таке суспільство масами, 

а його складову – сірою масою [40, с 54]. 

Друга форма функціонування ідеології у суспільстві – закон – постає більш 

оптимістичним, так як дана форма ідеології, за своїми функціональними можливо-

стями, може втручатись в життя особистості лише опосередковано. Філософ в 

праці «Духовна ситуація часу»[43, с. 176] багато уваги приділяє проблемі ор-

ганізації та структурі соціального простору та часу. Категорія закону своїм 

змістом має знання. Але, закон не є суто знанням, а виступає зашифрованим знан-

ням про норми буття людини та її оточення. Відзначимо, що саме ідеологія, як си-

стема знань, формує власні цінності та норми людського існування. Згідно К. Яс-

персу, закон, як форма функціонування ідеології, торкається лише зовнішньої 

сфери існування індивіда, проте, не визначає його внутрішній світ. Таким чином, 

закон містить у собі можливість збереження свободи особистості. В умовах масо-

вого суспільства, що відчужує особу, закон надає людині змогу дотримуватись 

внутрішньої свободи  та своєї самості. Дане збереження стає можливим лише у 

випадку, коли індивід або обминає нормативи закону, або духовно здіймається над 

цими нормативами. Отже, категорія закону не має абсолютного впливу на 

свідомість людини і тому залишає цій людині можливість усвідомлювати себе як 

особистість. К. Ясперс вважає, що не кожний індивід здатний використати у своїй 

екзистенції дану можливість. 



 88 

Таким чином, дана форма ідеології має дихотомічну соціальну сутність. У 

першому модусі цього поділення – закон, що обмежує та майже знищує свободу 

індивіда, а відповідно й її екзистенцію. 

Другий модус – закон, який поряд з ідеологізованими нормами життя, зали-

шає особі зберегти власну самость. 

Стосовно форми організаційної функції знання у соціальному бутті народу 

К. Ясперс відзначає: «Сознание окружающей реальности открывается мне с точки 

зрения структуры и содержания, по средствам традиций и культуры, в которых я 

вырос и воспитан» [49, с. 20]. Таким чином, форми організації соціального буття, 

за думкою мислителя, це традиції та культура. Вчений підкреслює, що сутністю 

даних форм є феномен знання. Останній, виступає організуючою субстанцією бут-

тя індивіда, а засобом впливу на особистість постають процеси комунікації, які на 

шляху росту індивіду перетворюються у життєвий досвід та виховання. 

Розглянуті форми організації соціуму не можна відокремити одну від другої. 

Вони функціонують у надто тісній взаємодії та відкритості. 

Філософ вважає, що першу скрипку в організації соціального буття відіграє 

категорія традицій і лише на її грунті функціонує категорія культури [10, с. 144]. 

К. Ясперс віддає перевагу традиціям з позиції, що вони постають досвідно-

практичним феноменом людського існування. Категорія культури, в свою чергу, є 

більш віддаленою від світу матерії. Так, навіть витвори матеріальної культури є 

втіленням духовних цінностей, тобто ідеї. 

Постає питання, що в даних категоріях виконує регулятивно-нормативну 

функцію? Роль даної функції, у творчості мислителя, відіграють в соціальному 

бутті категоріі табу та етико-естетичних цінностей. Варто дослідити витоки та 

сфери впливу згаданих категорій. 

Категорія табу належить до феномену традиції. Дослідження творчості        

К. Ясперса дозволяє визначити соціальне походження табу – як квінтесенцію сус-

пільної угоди [45, с. 46]. Походження табу належить до процесу добровільної сус-

пільної угоди про певні обмеження особистості. Нормативи табу базуються на 

практиці людини та чітко фіксують екзистенціальні цінності, що на протязі істо-
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ричного процесу людства формували соціальні цінності співіснування – етико-

естетичні цінності категорії культури. 

Вчений визначає певний метод дослідження. Він підкреслює, що нові знання 

можуть бути опановані лише завдяки диференціації. Справжня єдність передує 

свідомості, як не усвідомлене загально охоплююче, як ідея. Філософ наголошує на 

єдиному можливому шляху досягнення цієї єдності, який бачить у практиці, у са-

мому бутті людини [49, с. 23]. За даним методом, окреме дослідження форм 

функціонування феномену ідеї є не доцільним та вірним. Категорії традицій та 

культури виступають квінтесенцією феноменів практики та людського буття. 

У філософії К. Ясперса присутне ототожнення ідеї з народним знанням. Тра-

диції як складові народного знання, згідно мислителю, базуються у практичній 

сфері буття особистості. Саме у гармонічному зв’язку людини з оточуючим її 

світом, особливо з природою, породжуються певні традиції. Відзначимо, що чим 

міцніший зв’язок індивіда з природою, тим більш досяжною стає гармонії людсь-

кого існування, а відповідно і вище рівень людської діяльності – практики. Отже, 

чим міцніше зв’язок людини з природою, тим міцніші традиції і тим більш 

стабільним стає соціальне буття. 

Разом з тим, К. Ясперс багато уваги приділяє екзистенції окремої особи-

стості. Філософ підкреслює недостатність одної лише соціальної стабільності. По-

винна бути свобода індивіда для екзистенціального збагачення буття даного 

соціуму. Джерелом даної свободи вчений вважає феномен творчості. Соціальною 

формою творчості окремої особистості, або її свободи постає категорія культури. 

У творчості вченого виникає надзвичайно цікаве визначення категорій 

соціального простору та часу. Так, соціальний час, у гармонійно розвинутому сус-

пільстві, втілюється у категорії традицій та фіксується в ній; соціальний простір - 

втілюється у категорії культури та набуває якостей духовних вимірів людського 

буття, або культури, тобто стає спроможним до вільного руху у світовому конти-

нуумі [18, с. 73]. 

Важливо пам’ятати, що змістом даних форм функціонування ідеї є феномен 

знання. 
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Проблема визначення рівню наближеності до категорії істини у існуванні 

людської маси розв’язується через, згадану вже, категорію норми. Знання, які є 

грунтом даної норми в системі ідеології функціонують у формі методу досягнення 

певної мети, що об’єктивується у формі жорсткої організації соціального буття, 

підпорядкованого єдиній ідеї. Знання у масовому суспільство не сприяють розвит-

ку особистості, а постають руйнівною силою внутрішнього світу людини. Через 

втілення ідеї у феномен волі, категорія знання у масовому суспільстві виступає в 

якості інструменту харизматичної волі, а також організуючим фактором останньої. 

Аналіз філософії мислителя дозволяє відзначити, що сенсом ідеології є хари-

зматична воля, а відповідно, істиною у даному суспільстві постають знання, дже-

релом яких є окрема воля [48, с. 76]. Отже, істина постає статичною опанованою 

субстанцією та цим самим унеможливлює духовний розвиток соціуму та індивіда. 

Філософ підкреслює, що через рушійний характер екзистенції функціонування ма-

сового універсалізованого суспільства приречено на загибель, адже своїм тягарем 

знищує духовний світ людини та її самость. Політичним прикладом такого сус-

пільства К. Ясперс вважає державу з тоталітарним типом керування. 

Ясперсівська характеристика феномену істини складається: 

1. Феномен істини є трансцендентним по відношенню до індивідуума; 

2. Істина – недосяжна; 

3. Вона не може співпадати з жодною теорією, або волею. Однак, співпадає з 

субстанцією Бога; 

4. Істина та ідеал є цілком різні за змістом та формою категорії. 

К. Ясперс вважає феномен знання одним з екзистенціалів особистості. Він 

підкреслює, що жодна людська воля не може бути ототожнена з істиною. Вона 

здатна лише на деякий час втілити у собі колективний ідеал. Проте, харизматич-

ний ідеал будь-якої волі не може стати духовним виміром людського буття. Так – 

як останній ототожнює істину з абсолютизованою харизматичною волею – він 

набуває значення демонічної сутності. Згідно К. Ясперсу, шлях екзистенції до 

істини має ґрунтуватись на комунікації та особистісній свободі. Таким чином, си-

туація ототожнення харизматичної волі, або ідеологізованого знання з феноменом 



 91 

істини є онтологічно неможливим та соціально надзвичайно небезпечним.          

К. Ясперс підкреслює, що категорії ідеалу не існує, а є лише ідея [59, с. 453]. 

Отже, визначимо: 

1. Філософ визнає організуючу силу феномену знання, що функціонує у формі 

харизматичної волі; 

2. Вчений, у тезі про відсутність категорії ідеалу та наявність ідеї у соціально-

му бутті, яскраво виявляє своє ставлення до розуміння історичного процесу 

людства; 

3.  Філософ заперечує єдино-спрямований рух людства на шляху самовдоско-

налення. Немає ідеалу – існує численна кількість воль, немає єдиної мо-

нолітної організації соціального буття та буття індивіда – існують різно-

спрямовані прагнення певних воль до означеної організації. 

Таким чином, мислитель вважає, що у суспільстві, яке існує за законами 

ідеології у формі сірої маси, не може бути універсального порядку існування 

сприйнятного для самості індивіда та його соціальної реалізації [20, с. 262]. 

Так, феномен істини та явище ідеології мають різноспрямовані соціальні 

вектори. Перший феномен є трансцендентним, а категорія ідеології, навпаки, від 

абстрактних наукових знань, під впливом їх форми - методу для досягнення оди-

ничної, тимчасової мети, унеможливлюють вихід індивіда за межи своїх можливо-

стей. 

Отже, соціум, що існує під керуванням феномену ідеї є гармонійно розвине-

ним. Водночас, виникає питання: чи є дана гармонія дійсною для кожної окремої 

особистості, та яке місце вона займає у відносинах з феноменом істини? Необ-

хідно з’ясувати, що є змістом обох феноменів – істини та ідеї. 

Аналіз творчості К. Ясперса дозволяє відзначити, що змістом істини є екзи-

стенційні знання, які набули форми трансценденції [59, с. 454]. Знання виступають 

у формі шляху опанування власної самості – на відміну від форми методу. Отже, 

дані трансцендентні знання трансформуються у певну духовну сутність або субс-

танцію. 
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Зміст феномену ідеї у процесі буття народу полягає у феномені народного 

знання. Останній феномен складається з кореляції знання, як життєво важливих 

обмежень табу та знання, як творчої волі, як свободи у процесі опанування власної 

самості. Мислитель вважає результатом даної кореляції виникнення феномену 

віри, який у його творчості набуває значення філософської віри. Її сутністю є ве-

личезний духовний потенціал особистості. Філософську віру К. Ясперса характе-

ризує гармонія духу та інтелекту, внаслідок чого, вона набуває здатності до опа-

нування трансцендентного знання. Філософ підкреслює: «Вера – есть встреча эк-

зистенции с трансценденцией» [59, с. 437]. Внаслідок гносеологічної ролі філо-

софської віри- як шляху опанування трансцендентного знання, дана категорія по-

стає часткою монолітної єдності світового знання – як істини. 

Отже,феномен ідеї у стосунках з феноменом знання слід оцінювати як част-

ку загальної істини. В роботі «Ідея університету» [44, с. 128] К. Ясперс відзначає, 

що ідея є трансцендентною частиною знання [44, с. 143]. Ототожнення ідеї з соці-

альною частиною віри обгрунтовує К. Саламун в роботі «Про комунікативне бут-

тя» [73, с. 277]. 

Зазначимо, що глибинна сутність трансцендентної частини знання є тотож-

ною глибинній сутності соціальній частини віри. 

Організаційна функція феномену знання визначає антропологічну та соціа-

льну сутність людини. За думкою вченого, означений феномен формує екзистен-

цію як процес. Саме знання виступають фундаментальним корелятом людського 

буття. Вони організують соціальне буття та забезпечують діалог між суспільством 

та екзистенцією. 

Філософ відзначає дві функціональні форми феномену знання – ідеологію 

та ідею. Дані форми набувають сутності соціальних корелятів. Соціальна сутність 

останніх постає протележною. 

Відзначимо, що категорії ідеології та ідеї мають своїм сутнісним змістом – 

феномен волі та філософської віри. Відповідно, лише один з корелятів забезпечує 

соціальний та особистісний розвиток світового буття взагалі. Це ідея, яка у якості 

філософської віри через традиції та культуру фіксує соціальний час та надає руху 
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соціального простору. В результаті даного онтологічного перевороту відбувається 

гармонізація особистості та світової єдності в цілому. 

Проблема віри у сучасному суспільстві та житті окремої особистості в умо-

вах інформаційного типу виробництва постає надзвичайно актуальною. Наразі, 

вонат може бути зарахована до глобальних проблем людства [3, с. 33]. Саме втра-

та духовних цінностей, які формуються вірою, та здатності індивіда вірити – зни-

щує особистість, як творчу одиницю соціуму. Втрата людиною віри, як феномену, 

може призвести її до втрати власної сутності, а відповідно до самознищення сус-

пільства та світу в цілому. Зазначимо, що в європейській світоглядній моделі, лю-

дина є виміром усіх речей [32, с. 35]. Водночас, дана людина мусить зберегти 

свою духовну сутність. Проблему сутності та сенсу існування індивіда, а також 

місця віри у житті людини, надзвичайно активізували та загострили глобальні ка-

тастрофи ХХ століття. Світові війни, технічний прогрес, тощо, призвели до втрати 

духовної стабільності у сучасному суспільстві. 

Внаслідок, у дослідженні категорії віри постають питання: 

1. Які суспільні процеси привели до втрати людиною духовних цінностей, а та-

кож віри, як явища? 

2. У якій формі функціонує феномен віри у суспільстві та житті окремої особи-

стості? 

3. Яким чином віра має трансформувати майбутнє? 

4. Яким шляхом людина може отримати віру? 

Проблема першого питання даного дослідження виникає у другій половині 

ХІХ ст. та набуває кульмінації на межі XX - XXI століть, що обумовлено відчу-

женням особистості через накопичення капіталу та технізацію виробництва. Тех-

нічний прогрес та розвиток капіталістичних відносин активізують процес ур-

банізації [23, с. 65]. Це прискорює темпи життя, що, у власну чергу, порушує іс-

торичні темпи життя індивіда та відриває його від національних народних тради-

цій, руйнує його зв’язок з природою, а відповідно й з всесвітом. Таким чином, 

людина залишається цілком самотньою – без віри, традицій та духовних цінно-

стей. 
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Втрата індивідом означених сутнісних категорій була відображена у філо-

софії школи «Життя». А. Шопенгауер вважає волю джерелом  та каузальністю 

світового буття [39, с. 54]. Ф. Ніцше констатує кризу духовних цінностей у тезах: 

1. Бог помер; 

2. Життя людини – це канат, що натягнуто між мавпою та надлюдиною над 

безоднею [30, с. 302]. 

Філософська думка проводить подальший аналіз духовної кризи сучасного 

суспільства. К. Ясперс ретельно вивчає духовну кризу індивіду та здатність віри-

ти. Вчений ставить ряд проблем у дослідженні етичної кризи суспільства: 

1. Проблема сутнісних типів соціального буття – маси та народу; 

2. Кореляти, які організують соціальне буття; 

3. Роль віри у подальшому розвитку людства. 

Філософ у праці «Витоки історії та її мета» проводить дослідження різних 

типів соціального буття. Він виділяє буття народу та буття маси. Існування пер-

шого типу, за думкою вченого, базується на духовних традиціях, екзистенційній 

або історичній комунікації та на релігійній вірі, яка є часткою історії даного наро-

ду. Так, кожна з наведених складових соціального буття народу постає його фун-

даментальною категорією. Глибинний сенс означених категорій полягає у духов-

ному досвіді поколінь, що мешкали в єдиному світовому та соціальному просторі. 

Соціальний час даних поколінь визначався етико-естетичними цінностями, що 

були сформованими означеним вище історичним досвідом. 

Виникає питання – яка субстанція організує даний соціальний простір і час 

в єдине ціле, а також, яким чином вона забезпечує соціальний та історичний рух 

народу? Так, як історичний духовний досвід поколінь певного народу є сенсом 

його існування, то фундаментальним корелятом даного суспільства в цілому ви-

ступає феномен знання. Водночас, як фундаментальний, корелят набуває сутності 

феномену ідеї, в якій втілена шифрограма історичного досвіду та програма по-

дальшого розвитку даного соціуму. Знання – як ідея – також мають власну форму 

функціонування. Її можна виділити як шлях опанування власної самості на шляху 
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до трансценденції. Головним виміром останнього, за думкою К. Ясперса, виступає 

категорія свободи екзистенції [25, с. 183]. 

Аналіз сутності та форми фундаментального кореляту, який організує 

існування народу, доводить, що феномен знання у якості даного кореляту стає то-

тожнім з феноменом віри. У праці «Філософська віра» філософ підкреслює голов-

ні характеристики останнього феномену. До них вчений відносить категорію сво-

боди та факт зустрічі екзистенції з трансценденцією [59, с. 437]. Підтвердження 

думки про тотожність віри та знання можна знайти у дослідницькій праці           

Т. Шварца. Він відзначає, що втручання екзистенції в трансценденцію є розумом, 

а відповідно сферою знання [38, с. 226]. 

Слід обґрунтувати ступені та складові парадигми ідеї у філософському дис-

курсі К. Ясперса: 

1. Досвідні знання на першому етапі функціонування формують побутовий рівень 

знань; 

2. У подальшому функціонуванні в межах народного суспільства побутові знання, 

завдяки своїй свободі та відкритості до трансценденції, формують рівень тео-

ретичних знань. 

Таким чином, парадигма означеного феномену втілює соціокультурну ди-

наміку народного знання від побутових знань до їх теоретизації та систематизації 

у шифрах буття. Отже, згідно мислителю, фундаментальний корелят, який ор-

ганізує буття народу, є народним знанням і функціонує у формі ідеї. Водночас, 

народні знання та ідея об’єднують в собі два онтологічно і екзистенційно надзви-

чайно важливих феномена знання та віру. 

Виникає проблема розподілу функцій даних феноменів у соціальному бутті. 

За К. Ясперсом: знання втілює функцію шифрограми буття світу, соціуму та осо-

бистості, а феномен віри, у свою чергу, виконує функцію розуміння даної шифро-

грами [15, с. 217]. Отже, феномен знання через шифрограму буття наведених ви-

ще онтологічних систем – світу, соціуму, особистості – створює культуру як фе-

номен. Феномен віри через зазначене розуміння забезпечує існування комунікації. 

Вчений у праці «Філософська віра» підкреслює: «Философская вера связана с 
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полной готовностью к коммуникации. Ибо подлинная истина возникает только в 

сближении верований в объемлющем. Только верующие могут совершить комму-

никацию. Напротив, неверие возникает из фиксации содержания веры, которые 

взаимно отталкиваются… Идея коммуникации не утопия, это вера» [59, с. 508]. 

Мислитель підкреслює, що комунікація є соціальним та екзистенційним 

сенсом категорії віри. Він наголошує на глобалізації функціонування віри у 

соціальному та екзистенційному бутті, наслідком якої стає залежність подальшого 

розвитку людства від функціонування віри у соціальному бутті. За його думкою, 

шлях опанування істини, а відповідно, шлях подальшого розвитку людства цілком 

залежить від спроможності кожного з членів певного суспільства – до вірування. 

Водночас, криза даного суспільства може бути викликана суворою замкненістю 

змісту віри, а відповідно і відсутністю свободи та здатності вірити. В наслідок, 

відбувається зіткнення різних змістів віри та їх взаємне відштовхування. Таке 

суспільство не має свободи, не здатне вірити, а відповідно не має можливості 

опанувати феномен істини. Так, через дану закритість виникає конфлікт між кон-

фесіями. Таким чином, проблема функціонування феномену віри у суспільстві за-

безпечує його подальший розвиток та ставить дане функціонування на рівень гло-

бальної проблеми людства - війни та миру. 

Відзначимо, що феномени віри та знання у бутті народу виконують єдину 

функцію – прагнення індивіда опанувати істину. Функціональну послідовність ка-

тегорій знання, віри  та істини варто простежити в наступному фрагменті: «Дух 

живет в идее. Окружающая среда идеи - трансценденция. Трансценденция стано-

вится мыслима для нашего сознания только через опредмечивание в системах и 

символах» [43, с. 378]. Отже, дух індивіда є часткою ідеї. Але в екзистенції люди-

ни дух реалізується у феномені віри. Внаслідок, соціальна функція віри полягає у 

відкритті індивідом духу власної сутності. Водночас, дух є трансцендентним для 

людської самості та разом з тим – її невід’ємною сутністю. Прагнення індивіда 

досягти трансценденції постає водночас шляхом опанування власної самості. Ми-

слитель підкреслює, що трансценденція може бути усвідомлена людиною лише у 

системах та символах. Зазначимо, що останні виступають елементами шифрогра-
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ми феномену знання. Так, у процесі усвідомлення істини особистістю існує певна 

послідовність. Першим етапом цього процесу виступає функціонування феномену 

віри у житті індивіда та його оточенні. Другим – є функціонування феномену 

знання, як умови трансцендентної та історичної комунікації. 

К. Ясперс відзначає: «Христиане говорят, что содержание веры есть абсо-

лютная истина» [59, с. 463]. Мислитель підкреслює: «Як екзистенція, я відкриваю 

правду в вірі» [68, с. 82]. На підставі проведеного аналізу сутності функціонуван-

ня феномену віри у бутті народу відзначимо, що даний феномен: 

1.Вирішує глобальну проблему війни та миру; 

2. Забезпечує гармонійний розвиток суспільства, яким, за думкою вченого, є на-

род; 

3. Здатність вірити обумовлює можливість індивіда опанувати власну самость, а 

відповідно і сформувати себе, як особистість - феномен віри забезпечує 

існування феномену комунікації; 

4. Віра, через комунікацію, формує етико-естетичні цінності або духовні виміри 

людського буття; 

5. Змістом віри виступають трансцендентні знання, а також їх систематизація у 

шифрах та символах феномену знання. 

Таким чином, фундаментальними корелятами існування світу та окремої 

особистості постають феномени віри та знання.  

Водночас, К. Ясперс наголошує на проблемі кризи духовних цінностей у 

сучасному суспільстві. Він відзначає негативний соціальний процес перетворення 

народного суспільства у поєднану в клубок безлику сіру людську масу. Адже, до-

сить актуальним постає вирішення проблеми духовної кризи та вивчення пробле-

ми функціонування феномену віри у суспільстві людської маси. 

Зазначимо, що існування народу є, з точки зору історії, базовою соціальною 

субстанцією для існування масового суспільства. В наслідок, доцільним постає 

вивчення сутності останнього типу суспільства на підставі аналізу функціонуван-

ня фундаментальних корелятів народу у існуванні маси. Даними корелятами по-

стають віра та знання – як організатори соціального буття та як прагнення екзи-
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стенції до трансценденції. Аналіз головних принципів існування маси доводить, 

що віра та знання у даному суспільстві присутні, але мають кардинально проти-

лежну спрямованість ніж у народному суспільстві. Вони у бутті народу спрямо-

вані до трансценденції, суто індивідуальні та формують через шифри феномену 

знання культуру, яку наповнюють її життям через комунікацію феномена віри. 

Наразі, знання у масовому суспільстві є загальними та функціонують у 

формі методу досягнення певної мети. Постає питання сутності знання у масово-

му суспільстві? Згідно мислителю, у процесі функціонування знання як методу 

виникає дисбаланс між екзистенційною сферою та науковою і технічною сферою. 

Наукові знання перетворюються на метод покращення техніки [53, с. 134]. Вна-

слідок, загальні технічні знання є більш вагомішими ніж екзистенційні знання 

окремої особистості. Таким чином, парадигмі категорії знання, як методу, харак-

терні риси: 

1. Сенс даної форми знань полягає у науковому та технічному знанні; 

2. Через пов’язаність з певною метою, наукові знання переходять з теоретично-

го до побутового рівню; 

3. Означена категорія набуває протилежну спрямованість ніж трансценденція. 

Аналіз філософії К. Ясперса стосовнофункціонування категорії віри дово-

дить, що масове суспільство не має перспективи духовного розвитку, а відповідно 

приречене на загибель її складових. 

Мислитель вважає, що соціальне буття маси цілком підпорядковане суб-

станції – харизматичної волі [45, с. 173]. Внаслідок, індивід втрачає свободу, зда-

тність до комунікації, а його буття корегується двома формами харизматичної во-

лі – законом та картиною світу, яка формує світогляд «маси». Отже, у даному типі 

суспільства феномен віри не функціонує, бо його екзистенційними характеристи-

ками постають свобода індивіда та здатність до комунікації. 

Разом з тим, філософ акцентує увагу на безперспективності та небезпеч-

ності існування соціуму з накресленою структурою організації соціального про-

стору та часу. Мислитель підкреслює: «Единичное умертвляет множественность» 

та «Равенство между людьми не возможно. Оно может существовать лишь в 
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условиях общественного порядка или равных шансов равенства перед законом… 

Истинное равенство находится на той глубине, на которой каждому, исходя из 

свободы, открыт через нравственную жизнь путь к Богу. Это ценности единично-

го как вечной души» [59, с. 453]. Таким чином, К. Ясперс наголошує на неможли-

вості існування рівноправ’я, основою якого є зовнішня причина. Для рівноправ’я 

необхідна внутрішня причина. Мислитель, також підкреслює, що загальна ідео-

логія харизматичної волі руйнує багатомірну сутність особистісного та соціально-

го буття. Таким чином, соціальне буття, яке організовано загальною ідеологію ха-

ризматичної волі, втрачає свої сутнісні ознаки. Останніми є екзистенційна бага-

томірність та непередбачуваність індивіда. Внаслідок, суспільство «людської ма-

си» перетворюється у конвеєр біороботів та невиразну армію. 

За К. Ясперсом, історичний та соціальний виток можливий лише за умов 

функціонування в даному суспільстві феномену віри. 

На жаль, історичні процеси людства – технічний прогрес, урбанізація та за-

гально-культурний прогрес людства – ставить сучасне суспільство на рівень «ма-

си». Отже, відзначимо, що для забезпечення історико-культурного прогресу люд-

ства та цілісності екзистенції слід якомога більше наближати сучасний соціум до 

фундаментальних корелятів «народу» та його трансцендентної інтенціональної 

сили. Надзвичайно важливо відновити у масовому суспільстві соціальні функції 

феноменів віри та знання. Останніми виступають шифрограма феномену знання у 

його культуро-твірності та розуміння цієї шифрограми у її комунікації. Зазначи-

мо, що інтенціональним з двох феноменів постає віра. Так, за для вивчення про-

блеми відновлення екзистенції особистості у масовому суспільстві варто досліди-

ти форми феномену віри. 

У філософській концепції К. Ясперса присутні дві форми віри: віра - в яку 

ми віримо, та віра – якою ми віримо [60, с. 61]. До першої форми, за думкою ми-

слителя, належить релігійна віра, а другою формою постає філософська віра. Вче-

ний вважає необхідним функціонування у соціальному просторі та часі як 

релігійної так і філософської віри. Він підкреслює, що саме релігійна віра містить 

у собі здатність філософствування. Мислитель відзначає: «Философское содержа-
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ние существует в народе по средствам религиозной веры» [59, с. 474]. Досить 

цікавий розподіл сфер функціонування форм віри. Означені сфери досить чітко 

визначені філософом у наступних висловлюваннях: 

1. «Вера всегда исторична, но ее истина содержится не в сумме основоположе-

ний веры, а в истоках, которые в различных способах являют себя в истории» 

[59, с. 475]; 

2. «Религиозная конкретность – есть традиция веры» [59, с. 477]; 

3. «Философская вера это вера человека в свои возможности. В ней дышит сво-

бода человека». 

 Таким чином, релігійна віра функціонує у соціальному часі, де фіксує його 

через традиції. Разом з тим, філософська віра відповідає за формування та рівень 

внутрішнього світу особистості. Вона функціонує у соціальному просторі, де че-

рез свободу творчості надає руху даному простору. 

Відзначимо, що у К. Ясперса, обидві форми віри об’єднує здатність вірити, 

як прагнення опанувати трансценденцію. Саме ця здатність визначає вільну та 

соціально активну особистість. 

Аналіз категорії віри у філософії К. Ясперса доводить: 

1. Сучасному суспільству, що в наслідок технічного прогресу та урбанізації 

втратило історичний зв’язок з духовними традиціями, а також залишило осо-

бистість один на один у безкінечному інформаційному просторі - надзвичай-

но необхідні досить чіткі та стабільні духовні орієнтири. Вони полягають у 

межах функціонування фундаментального кореляту людського буття – кате-

горії віри; 

2. Людина набуває здатність вірити через опанування народного знання, тобто 

від побутових знань до теоретичного рівню ідеї. Отже, категорія знання стає 

змістом феномену ідеї, а відповідно і категорії віри. Разом з тим, категоріаль-

на структура віри у мислителя відтворює шлях екзистенції до істини, який 

вона опановує через: 

a. Шифрограму феномену знань; 

b. Її розуміння через комунікацію. 



 101 

3. В Філософському дискурсі мислителя виділено дві форми функціонування 

категорії віри. Це – релігійна та філософська віра. Слід відзначити, що дані 

форми обов’язково мають існувати паралельно, так-як вони упорядковують 

соціальне буття. Релігійна віра – духовні традиції та шифрограму феномену 

знання – фіксує соціальний час. Філософська віра – внутрішня свобода осо-

бистості та екзистенційна комунікація – організує соціальний простір та 

надає йому руху; 

4. Існування будь якого суспільства має ґрунтуватись на гармонійному поєдна-

нні соціальних та асоціальних, особистісних, феноменах. За філософією       

К. Ясперса соціальним феноменом, який організує соціальне буття, виступає 

релігійна віра. Відповідно, асоціальним феноменом, що формує екзистенцію 

– філософська віра; 

5. Для забезпечення гармонійного існування сучасного суспільства необхідно: 

 а) суспільну думку базувати на релігійній вірі та її історичних народних 

традиціях; 

 б) інформаційні зв’язки суспільства забезпечувати через критерії ко-

мунікації філософської віри. 

6. Проблема організації та головних критеріїв означених зв’язків на сьогодні за-

лишається відкритою. 

Таким чином, дане дослідження має перспективу методологічної розробки 

державотворення та організації соціального буття. 

 

2.3 Комунікація - як необхідна умова співвідношення віри та знання у 

творчості філософа: онтологічна, соціальна та екзистенційна характеристики 

 

 Проблема комунікації у сучасному суспільстві в її онтологічному сенсі, є 

надзвичайно актуальною. Вона відбиває кризовий стан світового історико-

культурного процесу сьогодення. Це яскраво демонструють політичні та куль-

турні події нашого часу. Так численні непорозуміння на рівні держав, націй, 

релігійних конфесій, соціальних прошарків, окремих особистостей та стосунків 
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самості людини із навколишнім світом засвідчують кризу феномену комунікації у 

сучасному суспільстві. Відкрите питання політичної етики сьогодення вирішуєть-

ся К. Ясперсом в обґрунтуванні онтологічного сенсу комунікації. Наразі, пробле-

ма функціонування останньої заглиблюється протистоянням потужного потоку 

інформації та можливості духовної межи індивіда. Водночас, трансцендентна фу-

нкція співвідношення віри та знання у філософському дискурсі К. Ясперса поля-

гає у екзистенційній та транс культурній комунікації. 

 Таким чином, комунікація – як функція культури, спілкування, пізнання та 

самоусвідомлення - постає одним з найголовних структурно-функціональних 

елементів розвитку держави та окремої особистості. 

Так у праці «Витоки історії та її мета» вчений визначає онтологічний сенс 

всезагальної комунікації тотожним історії [46, с. 73]. Остання  категорія сприйма-

ється філософом, як екзистенційна сукупність людства. К. Ясперс розглядає 

скрізь призму екзистенціального аналізу соціального буття функціонування всеза-

гальної комунікації. Першим аспектом в аналізі історії – як всезагальної комуні-

кації – мислитель виділяє багатоманітні непередбачуванні, скриті можливості ко-

жної окремої людини. За думкою автора, сукупність цих можливостей отримує 

певні властивості – субстанціональні якості, які на протязі часу, піддаючись ви-

світленню, потребують раціоналізації – тому результатом цього стає певна побу-

дова духовних цінностей та їх регламентація. Разом з тим даний аспект аналізу 

історії, у екзистенціальному сенсі – багатоманіття можливостей особистості – 

формулює розуміння категорії соціального простору. Раціоналізовані суб-

станційні можливості людини формують, як духовні так і матеріальні цінності. 

Таким чином всезагальна комунікація, яка втілюється у історії, через екзистен-

ційні можливості, будує етико-естетичні – фіксовані у певному соціумі – цінності. 

 Другий аспект аналізу історії, як всезагальної комунікації, К. Ясперс вбачає 

у межовій ситуації – в якій особистість переживає психологічну кризу від 

освідомлення кінцевості власного існування. Саме ця особистість, у освідомленні 

безвихідності ситуації отримує свободу через опанування жаху, відчаю перед без-

поворотністю життя та часу. Завдяки цьому опануванню людина доторкається та 
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зливається з вічністю [73, с. 270]. Таким чином всезагальна комунікація надає 

особистості свободи та може ототожнюватися з вічністю. 

 Внаслідок, другий аспект в інтерпретації філософа наближається до кате-

горії соціального часу. 

 Третім аспектом аналізу історії постає екзистенційний рух. К. Ясперс наго-

лошує, що історія - це постійне наполегливе просування вперед окремих людей, 

які закликають інших іти за ними. Мислитель визнає, що історія залишається й 

просто сукупністю подій, де постійно проголошуються марні заклики, яким не 

слідують, та за якими невстигають. Філософ відзначає величезну силу інерції, що 

постійно паралізує всі пориви індивідуальності. Він підкреслює, що міцні сили 

громадських мас з їх усередненими потребами душать все, що не відповідає їм. 

Так, що не має сенсу з точки зору масових вимог повинно зникнути. Мислитель 

відзначає, що історія постає лише миттю, проміжною ланкою між не історичними 

існуваннями, або поривом глибинних можливостей, які в цілому ведуть до того, 

що буття буде відкрито людиною, а вона сама – у непередбаченому зльоті отри-

має власні невідомі до цього можливості [45, с. 74]. 

 Згідно К. Ясперсу, всезагальний характер комунікації втілюється у історії 

людства, адже вона виступає як головна мета й результат людського буття. 

Вчений висуває три частинну структуру всезагальної комунікації [33, с. 74]. 

Перше, на що звертає увагу вчений – комунікація, як наслідування традицій, ети-

ко-естетичних цінностей. Дана інтерпретація стикається з онтологічною кате-

горією простору. Адже, певні етнічні досягнення формуються лише на ґрунті пев-

ного простору. Внаслідок, комунікація набуває ознак онтологічної категорії про-

стору. Це: протяжність, зворотність, тримірність, симетрія та асиметрія, кін-

цевість та нескінченність. Дана категорія виступає як соціальний простір в кон-

тексті соціального буття. 

 Дуже цікавою, у філософії К. Ясперса постає друга структурна одиниця ко-

мунікації, що полягає у опануванні особистості часу, за обставин вирішення 

межових ситуацій. У філософії вченого опанування людиною історичності та віч-

ності у межовій ситуації виступає розгортанням категорії соціального часу. Вла-
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стивості філософської категорії часу розкривають явище комунікації в новому 

вимірі – як культуро-твірну функцію. Підкреслимо онтологічні властивості кате-

горії часу: довжинністі, кінцевості та нескінченності, а також перехід часу у прос-

тір. Повертаючись до другої структурної одиниці всезагальної комунікації за      

К. Ясперсом, опанування людиною часу у момент подолання межової ситуації – 

слід проаналізувати перехід соціального часу у соціальний простір. Під час 

вирішення особистістю проблем страху, відчаю, абсурду, смертельної небезпеки 

вона виробляє певні духовні цінності, формуючи культурні традиції [31, с. 174]. 

Таким чином, комунікація у стані соціального часу трансформується у стан 

соціального простору. 

 Третя структурна одиниця всезагальної комунікації, яку К. Ясперс виділяє 

як наполегливе просування вперед окремих особистостей, вміщується у філософ-

ську категорію руху, ознаками якої є перервність та неперервність, абсолютність 

та відносність. Слід проаналізувати: яким чином відтворюються ознаки філософ-

ського руху у всезагальній комунікації - як просування вперед окремих особисто-

стей. Так: 

1. Просування вперед особистістю може бути перерваним часом, тобто у 

межовій ситуації; 

2. Просування вперед особистістю може ніколи не перериватись завдяки власти-

вості соціального часу, що трансформується у соціальний простір. Прагнення 

людини та її духовна перемога у межовій ситуації створюють духовні цінності 

та культурні традиції, які існують у просторі історичності, й відповідно у віч-

ності. Отже, за К. Ясперсом, комунікація виступає в якості головного ор-

ганізуючого фактору соціального буття; 

3. Просування вперед особистістю може бути абсолютним, що доводить всезага-

льний характер комунікації, її організуючу роль у соціальному бутті. Так як 

просування вперед закладено у самому біологічному організмі світового бут-

тя. Немає на світі людини, яка на протязі життя не змінила б свого світогляду 

під впливом обставин. Отже комунікація абсолютна. Вона є в кожному куточ-
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ку світу, вона просочує весь світ та на сьогоднішній день вже прагне вийти за 

межі нашого світу – прагне трансценденції; 

4. Просування вперед особистістю може виступати відносним. Тому що: людина, 

формуючи свій досвід завдяки вирішенню межових ситуацій, виробляє власні 

духовні цінності, які можуть не відповідати духовним цінностям іншої люди-

ни в силу різного досвіду та вирішення різноманітних межових ситуацій. Про-

сування вперед людиною постає відносним до певних соціальних груп та до 

певних духовних загальнокультурних досягнень. Аналіз відносності ко-

мунікації у соціальному русі підводить феномен «зв’язку» до проблеми 

політики. 

 Таким чином феномен комунікації виступає головною організуючою силою 

соціального буття, прагне трансценденції та дуже близько підходить до проблеми 

політики. 

 К. Ясперс визначає скритий, глибокий сенс досліджуємого явища, який по-

лягає у всезагальному єднанні людства [45, с. 90]. Розглянемо етапи і засоби до-

сягнення та здійснення доного шляху. 

Перше, на що звертає увагу науковець, полягає у сутності самої людини. 

Комунікацію він вбачає у сутності існування людини. Екзистенція набуває сенсу в 

зв’язку з оточуючим середовищем та силовими полями, що сформовані з резуль-

татів духовної діяльності. Відзначимо, що результатами останньої постають: як 

відчай, страх, самотність, абсурдність, так й милосердя, віра, надія, любов, які є й 

складовими категорії екзистенції. 

 Отже, комунікація відіграє головну керуючу роль у екзистенції людини. 

Внаслідок, її варто розглядати як внутрішню захисну властивість організму. 

 Властивий екзистенціалізму в загалі, й К. Ясперсу зокрема, термін самость – 

внутрішній самоусвідомлений духовний стан людини – наближає нас до розумін-

ня внутрішньої комунікації як керуючої й організуючої складової екзистенції. 

Відзначимо, що сутність екзистенції у К. Ясперса є автентичною категорії філо-

софської віри [59, с. 443]. Згідно мислителю, сутнісний центр екзистенції – са-
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мость є тотожним сенсу філософської віри, що також виступає засобом і змістом 

внутрішньої комунікації. 

 В Ясперсовській концепції присутні дві форми віри, як засобу комунікації. 

Перша – «віра якою ми віримо», друга – «віра в яку ми віримо» [4, с. 147]. «Віра 

якою ми віримо» постає безпосередньо процесом самоорганізації екзистенції та 

зв’язком самості із буттям світу. К. Ясперс підкреслює віру як засіб комунікації, 

завдяки якому особистість сприймає світ та отримує новий шлях виходу за межи 

буття - трансценденцію. 

 «Віра в яку ми віримо» у філософа постає як певний ритуал, традиції, ре-

гламентований обзор життя, наявність чітко окресленої найвищої мети та ка-

нонізованих духовних цінностей. Перераховані ознаки другої форми віри мають 

своїм змістом певні знання. Згідно мислителю, екзистенція тотожна вірі, основою 

якої постає категорія знання. 

 К. Ясперс у праці «Духовна ситуація часу» формулює знання як свободу 

[43, с. 398]. Водночас, категорія знання, як і категорія віри, постає у двох формах. 

Перша - та про яку вже згадувалось стосовно другої форми віри знання – як осно-

ва віри. Друга форма знання, що розуміється як свобода – виступає сутністю та 

сенсом комунікації. Спілкування та зв’язок з оточуючим середовищем забезпечує 

свободу особистості, яка є ознакою екзистенціалів, адже, за К. Ясперсом, не мож-

на виділити межу ні відчаю, ні страху, ні абсурду, ні інших складових екзистенції 

[56, с. 203]. 

 Таким чином свобода, яка дорівнює знанню, постає загальною рисою усіх 

екзистенціалів. Відповідно, знання у формі свободи постає другим засобом ко-

мунікації - як організуючої сили екзистенції. 

 Аналіз філософського надбання К. Ясперса доводить, що: 

1. Комунікація має два засоби зв’язку особистості із навколишнім світом – віру 

та знання; 

2. Ідеал комунікації міститься у гармонічному співвідношенні віри та знання у 

самості людини. 
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 В філософії мислителя, категорії віри та знання не заперечують одна одну. 

К. Ясперс вважає їх не відривними, що перебувають у діалектичній єдності. Вони, 

на думку автора, виступають не лише двома головними властивостями ко-

мунікації, а й постають втіленням свободи і здатності до трансценденції. Остання, 

у свою чергу, в філософії вченого посідає дуже значне місце. 

Трансценденція відкриває ряд онтологічних питань духовного буття люди-

ни, без якого, у свою чергу, не можливе здійснення самої комунікації серед бага-

томаніття світу особистостей. 

 Філософ уважно розглядає проблему духовних цінностей особистості, в якій 

приходить до думки, що феномен комунікації виступає майже не головною 

цінністю у екзистенції людини. До цього висновку науковець приходить через 

аналіз руху особистостей у історії в його антологічному аспекті. 

 Він розглядає проблему історії – як всезагальної комунікації, в якій він під-

креслює, що період всесвітньої історії починається лише після другої світової 

війни [45, с. 255]. Отже до 1945 року людство перебувало у стані національних 

історичних проміжків часу. Внаслідок, комунікацію не можна розглядати у за-

гальносвітовому масштабі. На думку К. Ясперса, після вирішення усім людством 

кризової ситуації другої світової війни людство у світовому масштабі опанувало 

вічність та історичність й перетворило свої надбання у певні духовні загально-

світові традиції. Відповідно, світ отримав всезагальну комунікацію. 

 Відзначимо, що друга світова війна формує у творчості мислителя певні 

концептуальні зміни, які стають основою третього, останнього періоду його філо-

софії. Так, у екзистенціально-світоглядній позиції К. Ясперса домінує категорія 

філософської віри, як вершини людського розуму. Відповідно категорія знання 

набуває функції транскультурної комунікації, або, згідно філософу, всезагальної 

комунікації. Аналіз філософського дискурсу мислителя доводить, що здійснення 

означеної функції можливе лише у царині знання – як шляху опанування власної 

самості та досягнення трансценденції. Зазначимо, що трансцендентний характер 

комунікації відзначається дослідниками. Проте, К. Саломун поєднує соціальний 

вимір особистості з трансцендентними властивостями комунікації [73, с. 277]; а 
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П. П. Гайденко наголошує на екзистенційному вимірі трансцендентного рівня ко-

мунікації [11, с. 119]. Різне обгрунтування трансцендентності комунікації в яспер-

сознавстві обумовлено відсутністю методологічного критерію ясперсовського фі-

лософствування, яким є царина співвідношення віри та знання. 

 Згідно К. Ясперсу, всезагальна або транскультурна комунікація відбувається 

на рівні духовного досвіду людства, а її виміром стає розуміння шифрограми ек-

зистенційного знання. Таким чином, симптоматичною виступає проблема форму-

вання моральної та духовно розвинуної особистості. Так, грунтом транскультур-

ної комунікації є екзистенція, а її збереження та формування виступає головної 

умовою функціонування даної категорії. 

 Водночас, поряд з позитивними можливостями всезагальної комунікації в 

історії присутні й негативні зміни. Адже, розуміння історії він ототожнює з 

пізнанням соціального руху, який містить не лише позитивні надбання людства, а 

й апосионарні явища. 

 Таким чином К. Ясперс поділяє соціальне буття на два етапи, відповідно 

критеріїв духовних цінностей. Останніми постають: народ та маси. 

 Розглянемо більш детально обидва згадані етапи соціального буття. 

 Народ, у К. Ясперса, має дуже яскраву і багатогранну структуру. Перше, що 

в ній виділяється це поліфонія, яка складається з багатоголосся окремих особи-

стостей. Друге на чому зупиняється автор - наявність у народу регулятивної си-

стеми, яка заснована на духовних цінностях закріплених у традиціях. Останні, у 

свою чергу, фіксуються на базі певного простору і на протязі певного історичного 

часу. Таким чином, третьою структурною складовою народу виступає обов’язкова 

наявність етнічної, чітко окресленої території. Четверта невід’ємна частина 

існування народу полягає у зафіксованому бутті народу з релігійною вірою. 

Відповідно проблема моральних якостей суспільства строго регламентується.     

К. Ясперс підкреслює, що віра надає можливість опанувати всі екзестенціали осо-

бистості і відкриває шлях до трансценденції [61, с. 110]. Остання надає народу 

можливість розвинутись за вертикаллю, що є найголовним для перспективи ро-

звитку кожного суспільства. Відзначимо, що трансценденція властива лише осо-
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бистості і, як вже зазначалось, остання є обов’язковою умовою для складу народу. 

Водночас, віра надає особистості внутрішню свободу. Таким чином, вільна люди-

на - обов'язково людина із знанням, бо за філософією досліджуємого вченого: 

знання - дорівнюються свободі. В результаті п’ятою складовою існування народу 

виступають знання, які має кожна людина. 

 Зогляду на головні критерії комунікації – віру та знання, філософ під-

креслює комунікативну властивість існування народу. 

 Стосовно другого стану існування суспільства – мас, К. Ясперс визначає 

наступні критерії: 

1. Перше й найголовне – одноманітність існування мас. В цій одноманітності 

філософ бачить принципову застиглість людських мас, яка не дозволяє люд-

ству розвиватись, а відповідно воно втрачає можливість виробляти духовні 

цінності [40, с. 130]. У межовій ситуаціїлюдина з масового суспільства зали-

шається неспроможною знайти себе та свій вихід. Таким чином, маси 

сповідують одні загальні цінності. Цікаво, що дані цінності не можна назвати 

релігійною вірою, яка виступає етичним стабілізатором суспільства, їх також 

не можна назвати і політичним законом, бо останній має бути пов’язаним із 

певним державним фіксованим простором; 

2. Другий критерій існування мас містить в собі проблему відсутності корінної 

території у розглядаємому типі суспільства. Внаслідок, маси не мають власних 

культурних традицій, що забезпечують зв’язок у часі. Отже порушується ко-

мунікація внаслідок, переривається монолітний ланцюг історичного буття. 

Останній міцно зв’язує через традиції минуле з сучасним і, через збереження 

даного духовного надбання, забезпечує розвиток у майбутньому. Таким чи-

ном, на думку філософа, другий критерій існування мас - відсутність фіксова-

ної, історично-корінної території – порушує комунікацію у шарах згаданого 

суспільства [37, с. 135]. Вчений підкреслює - маси за своєю сутністю не мають 

перспективи розвитку, а відповідно й перспективи існування у майбутньому; 

3. Третій критерій полягає у проблемі відчуження суспільством окремої, з жи-

вою душею, особистості. Отже в існуванні мас не має місця вільній особи-
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стості. Остання порушує спокійне, болотне життя мас і спричиняє їм прикрі 

незручності та певний дискомфорт. Мислитель підкреслює стадний та амбіт-

ний характер маси. Згідно з філософом, маса бажає бути ведомою, але з дум-

кою, що веде вона [43, с.314]; 

4. Четвертий критерій масового буття полягає у комфорті його екзистенції, який 

забезпечує спокій мас і знищує бажання вийти за межи досягнутого. Так, ком-

форт заперечує трансценденцію мас. Він грунтується на досягненнях техніки. 

Остання, на думку філософа, пригнічує творчі властивості людини, які в свою 

чергу виступають втіленням комунікації. Згідно мислителю, масове суспіль-

ство породжує конфлікт між технікою та творчістю; 

5. П’ятий критерій екзистенції мас, за науковцем, полягає у спустошеному 

внутрішньому стані людини даного суспільства. Апогей цієї спустошеності 

втілюється у абсолютній відсутності волі особистості. Така людина не має 

навіть волі протесту. Вона не бажає кращого і всім задоволена. Отже людині 

мас не потрібна жива комунікація як засіб досягнення трансценденції, її по-

треби досягаються технічними приладами комфортного життя. 

 Внаслідок спустошеності самості у людини виникає потреба штучно запов-

нити її. Так формується шостий критерій існування мас, який полягає у створенні 

загальної ідеології. Вона, в даному випадку, встає у масовому суспільстві у якості 

регулятора суспільного життя, що наближає її до релігійної віри, та у якості знан-

ня про загальні закономірності життя людства, що також наближає їх до категорії 

знання – як засобу комунікації. Філософ наголошує, що спрямованість маси до 

знань має форму алчності [43, с. 319]. Внаслідок, знання у масовому суспільстві 

не забезпечують свободу особистості, яка під впливом руйнуючих негативних 

афектів зачиняється у собі та втрачає можливість комунікації. Так, ззовні явище 

ідеології східне за своїми функціями на явище комунікації. Однак, К. Ясперс за-

значає, що саме ідеологія у власному запереченні всього що не відповідає її кон-

цепції – не зважаючи на те, чи вона заперечує добре чи зле масового суспільства – 

перериває комунікацію. 

Філософ підкреслює факт відсутності комунікації у існуванні мас. 
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 Разом з тим, підкреслимо: 

1. Масове суспільство пов'язано із двома факторами – технікою та переходом 

людства до всесвітньої історії. Останній перехід відбувся, згідно думці вчено-

го, після другої світової війни [72, с. 130]. Таким чином саме в період після 

другої світової війни переривається комунікація і наступає час масового 

існування суспільства; 

2. З іншого боку, як вище було відзначено, думку науковця стосовно того що са-

ме після другої світової війни починається період всесвітньої історії, а 

відповідно всезагальної комунікації. 

 Постає питання - чи наведене протиріччя є помилкою у філософських побу-

довах автора, чи – складною діалектикою феномену комунікації. 

 За для вирішення цієї проблеми потрібно звернутись до засобів та форм 

втілення комунікації, засобами якої виступають віра та знання, що у свою чергу 

забезпечують внутрішню свободу особистості від суспільства, обставин власних 

екзистенціалів. Так, свобода є головною умовою здійснення трансценденції. Фор-

ма втілення комунікації пов'язана із феноменом трансценденції, адже полягає у 

творчості особистості. 

 Аналіз комунікативної концепції К. Ясперса доводить, що трансценденція 

виступає екзистенцією комунікації. У якості продемонстрованої функції стає 

рятівною ланкою між існуванням мас та народу. Віра постає також втіленням пер-

спективи на майбутнє [60, с. 62]. 

 Отже, за К. Ясперсом, без комунікації немає майбутнього. Тому відповідно 

без віри, знання та творчості – самої комунікації, відповідно, не існує соціального 

буття. 

Проблема співвідношення двох субстанцій – особистості та суспільства – є 

вирішальною у бутті людства Так, особистість в динаміці соціального буття ви-

ступає головною змістовною дифеницією. Саме особистість має впливати на ро-

звиток соціального буття. Разом з тим, проблема формування особистості – як 

соціально активного індивіда – є надзвичайно важливим та актуальним питанням 
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для будь якого суспільства, для політичного, культурного просторів, а також для 

забезпечення перспективи майбутнього розвитку людства в цілому. 

Підкреслимо, що питання гармонізації співвідношень особистості та соціу-

му в історії суспільної думки постає постійно відкритим. Особливо, воно за-

гострюється з переходом людства від аграрного до індустріального засобу 

соціального виробництва. Соціо-культурні катастрофи ХХ століття надзвичайно 

загострили кризу співвідношень особистості та суспільства. Комунікативна філо-

софія стає важливим напрямком гуманітарного знання третьої чверті ХХ століття. 

Питання комунікації, розглянуті К. Ясперсом, продовжують вивчатись вивчатись 

у філософський думці другої половини хх століття. Комунікативна філософія 

Апеля та Хабермаса актуальними залишаються питання комунікативної інтерак-

ції, як засобу пізнання та виходу на новий рівень соціальної комунікації [63, с. 

134]. 

Сьогодні історико-культурний процес людства функціонує в умовах інфор-

маційного засобу виробництва. Формування нового типу співвідношення особи-

стості та суспільства постає надзвичайно важливим для подальшого розвитку 

людства. 

Перед нами постають два завдання: формування соціально активної особис-

тості та з’ясування шляхів гармонізації співвідношення даної особистості із сус-

пільством. 

Процес формування індивіда - як субстанційної дифіниці соціального буття 

базується на вихованні етико-естетичних цінностей у свідомості людини. Постає 

питання яка категорія має вплив на свідомість людини. За думкою філософа, кате-

горія свідомості належить до системи сукупності духовних вимірів людського 

буття [29, с. 107]. Відзначимо інтенціонально-каузальний феномен існування сис-

теми сукупності духовних вимірів людського буття. Отже інтенціонально-

каузальний феномен свідомості – знання. 

Водночас, процес формування етико-естетичних цінностей є результатом 

або фіналом у вирішенні межової ситуації. Людина під час вирішення межової си-

туації здобуває нові знання про буття світу та самої себе [66, с. 72]. Сутність ети-
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ко-естетичних цінностей полягає у зашифрованому знанні, будемо називати цей 

вид знання – шифрограмою феномену знання, яка також є сутністю феномену ку-

льтури. 

Так, процес формування особистості полягає в освідомленні знань про ку-

льтуру. Формування соціально активної особистості має застосовувати особливу 

форму знання. Слід виділити дві форми знання: 

1- знання – як метод; 

2- знання – як шлях опанування власної самості. 

Головним критерієм самості, у мислителя, виступає категорія свободи. Та-

ким чином, індивід, який має свободу в своїй самості, виступає як соціально ак-

тивна особистість; 

Проблема свободи людини у сучасному суспільстві та процесі виховання є 

не вирішеною і дуже актуальною. В умовах відчуження особистості суспільством 

– як масою та пригнічення самості людини монолітністю соціуму породжує 

страждання індивіда. Внаслідок, виникає прагнення звільнитись від тиску сірої 

маси. 

За К. Ясперсом, існує два типи свобод: 

1 свобода від...; 

2 свобода для... 

Філософ відзначає, що втеча від світу, повного страждань, приречує людину 

на ще більші страждання. Навпаки, якщо індивід занурюється у світ – страждає в 

ньому – він отримує свободу та зберігає себе як самость. К. Ясперс підкреслює, 

що свобода є боротьба [43, с. 351]. Найвища ступінь свободи – досягнення стану 

відповідальності за власне існування. Таким чином, лише індивід з дуже розвину-

тою самостю здатний до найвищої свободи. 

В екзистенціальній спадщині мислителя процес формування особистості 

відбувається поетапно. Людина в процесі власного існування накопичує важливі 

знання про світ, що поступово перетворюються на етико-естетичні цінносні. Дані 

знання функціонують у формі шифрограми. 
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Внаслідок, особистість може функціонувати лише в культурному просторі 

та часі. Культура, згідно вченому, охоплюється поняттям шифрограми знання [61, 

с. 112]. 

На перший план у культурному, політичному, економічному бутті будь якої 

соціальної системи висувається поняття знання. 

Водночас, форма виміру соціальної активності особистості полягає у рівні її 

свободи. Таким чином, проблема співвідношення особистості та суспільства має 

досліджуватись через критерії: рівень свободи людини, функціонування шифро-

грами феномену знання у суспільстві та наявність феномену розуміння даної 

шифрограми. Для проведення аналізу сутності співвідношення особистості та 

суспільства слід виділити головні типи існування соціального буття. Вчений у ро-

боті «Витоки історії та її мета» виділяє три головних типи існування суспільства: 

1- суспільство, що живе в умовах загальної ідеології, де несхвалюються прояви 

індивідуалізма та відчужується особистість; 

2- суспільство, в якому індивіди користуються не духовними цінностями, а кате-

горією популярності. Цей тип суспільства, за думкою вченого, приречений на 

деградацію та заміну категорії популярності на загальну ідеологію; 

3- суспільство, в якому люди живуть за традиціями, за духовними цінностями, де 

категорії знання та віри гармонічно поєднані [45, с. 271]. 

Варто дослідити функціонування віри та знання у згаданих типах суспіль-

ства. Критеріями дослідження мають виступати чинники джерельної бази фор-

мування марального індивіда: рівень свободи особистості, функціонування шиф-

рограми знання, стан розуміння феномену знання. 

Отже, згідно К. Ясперсу, суспільство, що існує у межах загальної ідеології 

відчужує особистість, залишає їй свободу «від чогось», що приречує людину на 

втрату власної екзистенції [34, с. 38]. Індивід ніби-то розчиняється у пустоті. Не-

велика кількість сильних особистостей занурюється у світ. Вони використовують 

свободу для боротьби за власну екзистенцію, але при цьому дуже страждають. 

Прикладом можуть бути митці новатори, які прагнуть здолати опір ідеологізова-

ного суспільства. Так, наприклад, Джотто, да Вінчі, художники імпресіоністи, та 
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інші. Однак новації митця та його міцний тиск на суспільну думку викликає у ма-

сах інтерес до копіювання. Тут відбувається перехід до другого типу суспільства. 

Проблема рівню свободи особистості, що існує у межах явища популярності, 

згідно філософу, стикається з тлумаченням популярності як мети та змісту людсь-

кого життя. Індивід втрачає свободу екзистенції. Свідомість людини потрапляє у 

повну залежність від об’єкту популярності. При цьому вважає себе свободним, а у 

дійсності його свобода є ілюзорною. Головна проблема індивіда в тому, що він має 

псевдо власну точку зору, яка належить сутності популярного об’єкту. Водночас, 

останні дуже швидко змінюються: людина або втрачає сенс життя, або часто 

змінює його, або пливе за течією – при цьому руйнує себе як особистість. У даного 

типу суспільства дві перспективи: абсолютна ідеологізація соціального життя, 

тобто перехід до першого типу та перетворення соціального життя на нігілізм та 

анархію. 

Суспільство, що існує на грунті духовних цінностей, де віра та знання пере-

бувають у гармонії, в філософії К. Ясперса, має головним критерієм існування є 

духовні виміри людського буття, народні традиції, які сприяють свободі особи-

стості. Свобода реалізується – як свобода «для». Таким чином, індивід не прагне 

втекти від світу, а занурюється в нього – при цьому він не зазнає важких страж-

дань та виступає соціально активним і культуро-твірним елементом. Свобода, що є 

одним з духовних вимірів людського буття, у даному суспільстві об’єднує 

індивідів традиціями та безпосередньо духовними вимірами людського буття, тоб-

то свідомістю, любов’ю, комунікацією, вірою та знанням. 

Мислитель підкреслює, що функціонування шифрограми феномену знання у 

першому типі суспільства залежить від жорсткої обмеженості свободи особи-

стості. Індивід, рівень свободи якого лежить у межах директив ідеології не має 

можливостей для формування свободної самості та існування – як самості [56, с. 

282]. Таким чином, шифрограма феномену знання у ситуації відсутності свободи 

індивіда не виступає як культуротвірність, не активізує творчу функцію людини. В 

даній ситуації феномен знання працює в суспільстві – як «метод». Внаслідок, 

шифрограма феномену знання набуває нової соціальної функції, що полягає у пе-
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реорієнтації людської самості з творчої діяльності на суворе наслідування законам 

науки та логіки, а також на абсолютне підкорення феномену техніки. У межах да-

ного суспільства шифрограма феномену знання не сприяє формуванню особи-

стості та руйнує творчі можливості людини і знищує особистість – як форму екзи-

стенції. Так, стан соціального буття даного типу можна графічно відтворити – як 

пряму лінію, спрямовану до низу, де точкою відліку є особистість – як феномен 

соціального буття. 

В умовах панування явища популярності функціонування шифрограми фе-

номену знання, згідно мислителю, стикається з соціальною дихотомією. Це актив-

не явище популярності та пасивний індивід. У даній ситуації шифрограма фено-

мену знання – як культуро-твірність функціонує лише на ступіні формування 

об’єкту популярності, а на стадії існування даного об’єкту знання знов змінюють 

свою сутність: зі знання - як шляху формування власної самості та культуро-

твірності на знання - як метод. Таким чином, життя даного суспільства, можна 

уявити графічно - як синусоїду. Де: найвища позиція є момент культуро-твірності, 

нижня - існування людини під тиском техніки та наукової логіки, що знищують 

особистість, а також, середнє положення даної синусоїди втілює зміну об’єкту по-

пулярності на інший. 

Проте, філософ наголошує, що в умовах, де суспільство існує на підставі 

традицій та духовних їх цінностей, шифрограма феномену знання функціонує у 

формі формування самості індивіда та у формі культуро-твірності. Отже, поєднан-

ня феноменів традицій та духовних вимірів людського буття, забезпечує  соціаль-

ну стабільність при будь-якій активності індивіда, в тому числі й культуро-твірній. 

Таким чином, у даному типі суспільства функціонування шифрограми знання, за-

безпечує динаміку соціального буття. Спрямованість знання до трансценденції, 

через шифрограму феномену знання, забезпечує в даному суспільстві перспективу 

його соціо-культурного прогресу. Графічно динаміку існування даного суспільства 

можна передати, як пряму лінію, що повільно здіймається. 

К. Ясперс відзначає складність та практичну неможливість розуміння шиф-

рограми феномену знання у першому типі суспільства. Адже категорія розуміння 
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залежить від почуттів індивіда та його інтуїції. Філософ наголошує, що розуміння 

дається людині лише у чуттєвої спорідненості суб’єкту даного процесу з об’єктом 

– тобто на рівні інтуїції, співпереживання суб’єктом динаміки та сутності об’єкту, 

а також у даному процесі має бути аутентичність [50, с. 16]. Однак, для досягнен-

ня стану розуміння людині необхідна свобода, найвищою ступінню свободи осо-

бистості полягає у здатності відповідати за життя іншої людини. Отже, процес ро-

зуміння в даному типі суспільства є майже неможливо, адже людині тут присутня 

свобода – як свобода «від», тому особистість в даних умовах не є соціально ак-

тивною, а відповідно не здатна до чуттєвого поєднання з будь яким елементом 

соціального буття. 

К. Ясперс доводить, що нестабільність «популярних цінностей», у сус-

пільстві другого типу, обумовлює не істиний характер розуміння, більш обмеже-

ний та поверховий ніж зміна рольових масок. Адже, психіка людини, згідно ми-

слителю, не здатна одночасно охоплювати та глибоко переживати різноспрямовані 

ціннісні об’єкти [55, c. 33]. Так, розуміння шифрограми феномену знання у даному 

типі суспільства підриває духовне здоров’я громади та обмежує її культурологічну 

перспективу. 

Стан розуміння шифрограми феномену знання у суспільстві третього типу, 

за К. Ясперсом, обумовлюється головними засобами духовного виробництва цього 

соціуму, такими як: народні традиції та духовні виміри людського буття. Розгля-

немо – як співвідносяться феномени людського буття один з одним: розуміння, 

традиції, духовні виміри та розуміння. 

Співвідношення традицій з розумінням. Феномен традицій, за думкою        

К. Ясперса, виступають скарбницею людського досвіду, вміщують у собі етико-

естетичні нормативи [74, с. 42]. 

Водночас, феномен духовного досвіду людства формується на результатах 

подолання особистістю, різних часових та просторових вимірів, межової ситуації. 

Екзистенціалісти вважали, що в процесі вирішення межової ситуації індивід на 

рівні інтуїтивного розуміння усвідомлює шифри трансценденції та шифри онто-

логічної основи буття світу. Згідно К. Ясперсу, інтуїтивний характер розуміння 
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обумовлює злиття суб’єкту і об’єкту пізнання. Отже, у даній ситуації розуміння 

шифрограми феномену знання набуває найвищого сенсу та яскраво демонструє 

власну сутність, що полягає у екзистенційній комунікації. 

Таким чином, гармонічні стосунки між людиною та суспільством, на думку 

мислителя, можливі лише у межах функціонування народної культури, традицій 

та духовних вимірів людського буття. 

Слід розглянути форми реалізації екзистенції в соціальному бутті. Згідно 

мислителю, в процесі формування особистості важливе місце займає культуро-

твірності. Внаслідок, на перший план виступає категорія творчості, що має ґрун-

туватись на феномені розуміння та комунікації. 

Для вивчення методу формування соціально та культурно активної особи-

стості, слід дослідити сутність людської практики в контексті гуманітарного 

знання. Головним критерієм практики виступає здатність індивіда відтворювати у 

своїй діяльності оточуючий його світ. Дана можливість людини надає дві пер-

спективи розвитку людства: 

1. шлях руйнації світу у людській практиці не має міри, адже знищює гармонію 

між світом і активним індивідом; 

2. шлях духовного розвитку людства в царині комунікації обумовлює наявність 

певних нормативів та міри. 

Слід з’ясувати, що кирує практичною діяльністю людини. 

Так, перший шлях розвитку практичної діяльності індивіда є керованим, 

субстанцією, яка за своєю сутністю не здатна до сприйняття категорії гармонії та 

не має обмежень у власному функціонуванні. Такою керівною субстанцією ви-

ступає феномен знання, реалізований у формі методу. Знання – як метод проду-

кують: знання – за ради знання, наукові відкриття за ради них самих, розширення 

можливості техніки за ради подальшого розвитку самої техніки [54, с. 99]. Отже, 

категорія міри та гармонії людини з оточуючим світом в процесі її діяльності не 

існують, як що вони керуються феноменом знання у формі його реалізації - як ме-

тоду. В умовах підкорення феномену практики феномену знання – як методу – 

можливе функціонування лише суспільства, що живе за законами ідеології або 
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суспільства, яке підпорядковується об’єкту популярності. Таким чином, фор-

мування особистості у процесі даної практичної реалізації людської екзистенції 

майже не можливо. 

Сутність та сенс другого шляху розвитку феномену людської практики по-

лягає у наявності духовного досвіду та етико-естетичних цінностей у даній діяль-

ності індивіда. У цьому типі феномену практики керівною субстанцією виступає 

феномен знання, але в формі реалізації у соціальному бутті та екзистенції окремої 

особистості: знання – як шлях опанування власної самості, тобто у формі гу-

манітарного знання. Відзначимо, що нормативними елементами та елементами 

міри у даній формі практичної діяльності виступають народні традиції та духовні 

виміри людського буття. Завдання досягнення стану гармонії між існуванням лю-

дини та світу вирішується через функціонування феномену розуміння шифрогра-

ми гуманітарного знання. К. Ясперс відзначає, що розуміння ґрунтується у сфері 

інтуїтивного в людині. Отже, розуміння, яке базується на інтуїції є внутрішнім 

чуттєвим розумінням – здатне забезпечить гармонію у зв’язку між людиною та 

світом [1, с. 178] А розуміння, що базується на принципі зовнішніх логічних 

свідомих обґрунтувань – виконує роль матеріального зовнішнього оформлення 

пізнавального процесу у відносинах людина – світ, як суб’єкт-об’єктних сто-

сунків. 

Практика глибокого внутрішнього відчуття суб’єктом зовнішнього об’єкту 

– наприклад, щоб зрозуміти дощ треба самому стати дощем – формує з індивіда 

духовно розвинуту особистість, здатну до культуро-творчості та організації 

соціального буття. 

Проте, означена духовна практика внутрішнього розуміння об’єктивного 

світу, виступає лише категорією змісту процесу формування особистості. Між 

тим, необхідно з’ясувати – яким шляхом відбувається реалізація змісту даного 

процесу у життєдіяльності індивіда, тобто у практичній діяльності людини. Таким 

чином, потрібно провести аналіз екзистенції людини в контексті співвідношення 

буття особи та буття світу. 
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Аналіз філософії К. Ясперса доводить, що в процесі існування індивід сти-

кається з ситуаціями, в яких він, через брак життєво-важливих знань та знань – як 

духовних орієнтирів, втрачає сенс власного існування. Саме ці ситуації й 

накреслюють межу в житті кожної людини. В цих умовах особа стикається з про-

блемою непізнаванності світу. Так, на шляху подолання межової ситуації людина 

діє емпірично, тобто підключає практичне освоєння світу [26, с. 125]. Так, прак-

тика – як феномен людського існування відкриває індивіду знання про зміст 

світового буття, а точніше, шифрограму феномену знання. Саме через ці шифри 

людина отримує нові етико-естетичні та духовні цінності. Отже, здобуті духовні 

знання про світ та власне існування відкриває індивіду нові сенс та мету життя. 

За думкою мислителя, в опануванні межових ситуацій присутня практична 

діяльність індивіда, що спрямована на формування життєво необхідного досвіду 

та усвідомлення шифрів знання. Сутністю останньої постає сенс життя індивіда та 

етико-естетичні цінності суспільства. Внаслідок, духовно-практичної природи да-

них знань, вони набувають форми одкровення. Функціонування якого, за думкою 

К. Ясперса, втілюється в феномені творчості. 

Аналіз філософського дискурсу К. Ясперса обґрунтовує функціональні змі-

ни духовної та свідомої сфери індивіда: 

• Позитивні зміни духовної сфери відбуваються лише за умов існування людини 

в суспільстві, яке живе підпорядковуючись феноменам традицій та духовних 

вимірів людського буття; 

• Поєднання практичної діяльності людини з якісними змінами її свідомості 

втілюється у феномені творчості. 

Так, функціонування феномену творчості у екзистенційному просторі та 

часі можна відобразити у схемі формування особистості [16, с. 346]. 

Отже, формування соціально та культурно активної особистості відбуваєть-

ся у творчому процесі, але за умов ґрунтування даного процесу на інтуїтивному 

розумінні шифрограми феномену знання. Відзначимо, що феномен знання має ви-

ступати у формі шляху опанування власної самості, тобто гуманітарного знання. 
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Водночас, розуміння даної шифрограми мусить функціонувати як екзистенційна 

комунікація. 

Отже, формування особистості відбувається лише у сфері функціонування 

гуманітарного знання – підтримується екзистенційною комунікацією – та 

об’єктивується у творчому акті індивіда. Зазначимо, що метою К. Ясперса стає 

пошук причин, умов та засобів збереження людської духовності. На підставі вив-

чення філософії вченого обґрунтовано фундаментальну роль категорій віри та 

знання, як інструментів у досягненні означеної мети. 

Визначено спільні сфери функціонування даних категорій, їх структуру та 

форми функціонування. Постає проблема визначення сутності та перспективи за-

гального функціонування віри та знання в екзистенції людини та історії світу. 

Наразі, мислитель наголошуэ, що там де закінчується комунікація – почина-

ється інтерпретація [49, с. 415]. Комунікація, згідно з ним, виступає зовнішньою 

функцією співвідношення віри та знання. Таким чином, треба дослідити внутріш-

ній сенс даного співвідношення. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Проведений аналіз функціонування феноменів віри та знання в екзистенціа-

льному, соціальному та онтологічному вимірах за філософією К. Ясперса дозво-

ляє зробити висновки, що до: онтологічної сутності віри та знання, їх соціального 

та екзистенціального виміру, а також взаємодії останніх у комунікативному про-

цесі.  

Так, категорія знання, творчості мислителя, існує у двух формах: як засіб 

досягнення певної мети та як шлях опанування власної самості.  

Перша форма, згідно вченому, пов’язана з науково-технічною сферою та 

формує світогляд споживача й унеможливлює вихід за межи досягнутого, а вна-

слідок, розвиток індивіда і екзистенціальне трансцендування. 

Друга форма знань - забезпечує екзистенціальну трансценденцію, адже фу-

нкціонує у сфері інтуітивного розуміння та сприяє опанування власної самості й 
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виводить індивіда на рівень суб’єкт-суб’єктних відносин. Знання, як шлях опану-

вання власної самості, виступають інтенцією духовних вимірів людського буття. 

Вони ототожнюються та забезпечують: свободу, любов, екзистенційний вибір, ві-

дповідальність та творчисть. Отже, вчений підходить до проблеми виховання ду-

ховно багатої соціально активної культуротвірної особистості. Проте, шлях вихо-

вання за К. Ясперсом відрізняється від Марселевської концепції виховання та ін-

ших філософів ХХ ст. Саме духовно богата, вільна, творча екзистенція здатна, за 

думкою К. Ясперса, опанувати шифри феномену знання або трансценденції. 

Останні в творчості вченого набувають певної рівнозначності. Дослідження текс-

тів мислителя дозволило визначити в ясперсівський структурі знання шифрограму 

феномену знання, яка постає скарбницею історичного досвіду  застиглого інсайту. 

Отже, у К. Ясперса екзистенційне знання орієнтовано на раціонально агностичну 

сферу інтуітивного розуміння. В існуванні останнього важливу роль відіграє ная-

вність екзистенціальної віри. 

Категорія віри має наступну структуру: віра, в яку ми віримо та віра, якою 

ми віримо. Першій – відповідає релігійна віра, яка виступає явищем, а другій – ек-

зистенційна віра, що втілює процес.  

Категорії віри та знання слід розглядати як методологічні критерії аналізу 

соціального та екзистенційного буття за К. Ясперсом. Так, у творчості мислителя, 

функціонування певних форм даних категорій організують соціальне буття. Слід 

визначити: 

1. Знання, як засіб досягнення певної мети, організують уніфіковане масове су-

спільство на чолі з хорезматичною особистістю, в якому не визнається сво-

бода вибору, творчості, думки індивіда. Дане суспільство не має можливості 

розвиватись та приречене на самознищення; 

2. Знання, як шлях опанування власної самості, формують народне суспільство, 

що організовано на основі екзистенціальної єдності з шифрограмою феноме-

ну трансцендентного знання та грунтується на принципах свободи індивіда, 

духовного вибору в межовій ситуації, культуротворенні. Підкреслимо, що 

дане суспільство забезпечує розвиток особистості та її здатність до трансцен-
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дування. Важливо, що існування народного суспільства постає можливим 

лише за наявності в його організації екзистенціальної віри. 

Отже, К. Ясперс вирішує гостру проблему ХХ ст. – технократичної загрози 

знищення самості – через взаємодію категорій віри та знання. Втіленням остан-

ньої постає філософська концепція комунікації. Зазначимо, суспільна думка ХХ 

ст. буде насичений витлумаченням даного феномену, адже в ньому вбачатиметься 

порятунок від кризи індустріального суспільства. Наразі, в творчості К. Ясперса 

постає обгрунтування сутності комунікативної філософії, що розкриває онтологі-

чний зміст соціального та індивідуального буття, а також перспективи політично-

го існування. Підкреслимо, що віра та знання в комунікативній парадигмі           

К. Ясперса постають як її змістовними феноменами, так й методологічними кате-

горіями у дослідженні. Так, у творчості К. Ясперса Комунікація поділяється на 

два типи: 

1. Екзистенціальну комунікацію – інтерсуб’єктивну, глибинним змістом постає 

довіра; 

2. Всезагальна комунікація – розуміння шифрограми феномену знання, як ду-

ховної пам’яті та надбання народу. 

Екзистенціальна комуунікація є часткою всезагальної, адже грунтується на 

екзистенційному знанні - інтуітивному розумінні та екзистенційній вірі. Важливо, 

що комунікація, згідно вченому, є істина, що існує у народному суспільстві, та ер-

зац комунікація, що існує у масовому уніфікованому суспільстві. Істинна комуні-

кація здатна: 

1. формувати соціальний простір, й через духовні виміри людського буття екзи-

стенційної віри та знання, перетворювати його на соціальний час; 

2. організовувати соціальний час, й через шифрограму феномену знання, фор-

мувати соціальний простір; 

3. забезпечувати соціальний рух, розвиток суспільства та трансцендентну осно-

ву соціального буття, яка триматиме та узгоджуватиме простір, час і рух. 

Таким чином, співвідношення екзистенційних віри та знання формують іс-

тинну комунікацію та перспективу соціального буття. Водночас, К. Ясперс підк-
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реслює,що існують виміри буття за межами комунікації, які визначають існування 

людини та суспільства. Філософ підкреслює, що там де закінчується комунікація 

– починається інтерпретація. Отже, дані виміри функціонують в царині співвід-

ношеня віри та знання. 
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РОЗДІЛ 3 

 ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СУТНОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ 

ФЕНОМЕНІВ ВІРИ ТА ЗНАННЯ У ТВОРЧОСТІ К. ЯСПЕРСА 

 

3.1. Феномен інтерпретації – як когнетивна форма та гностична сут-

ність співвідношення віри та знання в філософіїі вченого 

 

Ясперсівська концепція феномену інтерпретації на сьогодні надзвичайно 

актуальна. Вона охоплює найважливіші функціональні центри соціального буття 

сьогодення: проблема обробки та засвоєння інформації надзвичайно гостро постає 

у бутті індивіда, суспільства та світу в цілому. Адже, будь яка інформація не має 

самостійного існування – вона формується та функціонує лише у бутті особистос-

ті. Так, феномен інформації проходить обробку у життєдіяльності індивіда, тобто 

у його практиці. Інформація, що пройшла обробку у людському бутті, набуває 

форму інтерпретації. 

Сутність даної проблеми постає досить діалектичною та багатомірною. 

Необхідними для вирішення означеної проблеми постають категорії: аппер-

цепції, розуміння, творчості, символу, сенсу, та ідеї. 

Послідовність переліку даних категорій яскраво демонструє проблему зміс-

ту та форми феномену інтерпретації [67, с. 115]. Об’єктом інтерпретації, або її 

формою, виступає категорія знання. Змістом, або сутністю цього феномену постає 

категорія віри. Про те, феномен інтерпретації охоплює лише знання, як культуру, 

та не може впливати на знання, як волю. Отже, процесу інтерпретації підлягають 

знання, які є шляхом опанування самості індивіда, тобто екзистенційні знання, а 

знання – як метод досягнення певної мети, залишаються за межами функціону-

вання інтерпретації. 

Між тим, категорія віри також має складну функціональну об’єктивізацію. 

К. Ясперс виділяє три форми об’єктивізації категорії віри: релігійна віра, народна 

віра, фіксована в традиціях та обрядах, та філософська – екзистенційна – віра [77, 

с. 110]. 
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Разом з тим, інтерпретація не існує окремо від самотичної сфери людського 

буття: феноменів апперцепції, творчості, розуміння, а також окремо від феноменів 

психологічної сфери - символу, сенсу, ідеї. За думкою К. Ясперса, саме трійця – 

апперцепція, розуміння та творчість – надзвичайно щільно пов’язана внутрішнім 

зв’язком з фізичною, або соматичною сутністю індивіда [67, с. 137]. У праці 

«Общая психопатологія» філософ проводить ретельний аналіз зв’язку феноменів 

людського буття з соматичною та психологічною сферами екзистенції особистос-

ті. Так, існують феномени , які є поєднуючим ланцюгом тілесного світу людини 

та його душі. Саме феномени «комунікатори» досить сильно пов’язані із тілом та 

існують у майже абсолютній залежності від фізичного стану індивіда. Відповідно 

функціональній особливості даних феноменів формується їх складна діалектична 

сутність. 

Водночас, феномени –символ, сенс, ідея належать суто до діяльності людсь-

кої душі, а саме до свідомості особистості. Вони відіграють роль формоутворюва-

чей соціального буття та явища історії [3, с. 84]. 

Так, проблема апперцепції для екзистенції індивіда та його соціальної акти-

вності є надзвичайно важливою. ЇЇ грунтом постають соматичні можливості інди-

віда, а за своєю функціональністю вона виступає як феномен комунікатор. К. Яс-

перс відзначає дві форми апперцепції: сприйняття та уявлення [72, с. 97]. Остан-

ню форму філософ вважає суб’єктивною та невідривно пов’язаною з самотичними 

процесами індивіда. В свою чергу, форму сприйняття він тлумачить, як 

об’єктивну функцію апперцепції. Дана функція полягає у подоланні бар’єру влас-

них фізичних потреб і акумуляції образу сприйняття у свідомості людини. Філо-

соф акцентує увагу на сутності даної форми апперцепції – у переході  від замкне-

ного кола біологічного буття людини до масштабу соціального буття [67, с. 39]. 

Отже, феномен апперцепції має двовекторну спрямованість: 1) - від 

об’єктивної реальності до глибин підсвідомості індивіда; 2) – від соматичних 

процесів до свідомості суб’єкта та через соціальну активність до соціальної сві-

домості. 
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Виникає питання, через які соціальні та екзистенціальні феномени відбува-

ється процес формування соціальної свідомості. Філософ вважає, що єдиним до-

цільним методом дослідження будь-якої проблеми є ретельний аналіз кожної з ча-

сток даної проблеми з подальшим виділенням загальної картини та загальними 

висновками [67, с. 21]. Означене вище питання можна вирішити лише через дифе-

ренційований аналіз кожного феномену людського буття. 

На думку К. Ясперса, будь яке переживання індивіда має в собі частку ін-

стинктивного потягу [67, с. 253]. Так, результатом процесу апперцепції постає 

формування у свідомості індивіда певного образу, який твиступає продуктом вза-

ємодії суб’єкту з об’єктивною реальністю, та є переживанням цієї взаємодії. На-

ведена послідовність, згідно В. Цуккеру, є в екзистенційній філософії фо рмооб-

разуючим процесом феномену розуміння [93, с. 49]. Даний вчений відзначає в фі-

лософії К. Ясперса функцію інтерпретації, що є конструктивною формою розу-

міння [93, с. 54]. Саме у процесі даного переживання, або формування свідомого 

образу зовнішнього світу – породжується феномен розуміння. Філософ пояснює 

феномен розуміння – як частку самотичного буття особи. 

Водночас, мислитель розглядає розуміння у двох аспектах: процесуальному 

та сутнісному. 

З точки зору вивчення розуміння – як процесу, даний феномен виступає ін-

стинктивним потягом [68, с. 302]. Філософ стверджує: «Потяг це мотивовані дії, 

тобто імпульси…мета, яких усвідомлена та досягається шляхом умисного вико-

ристання відповідних засобів. У будь якому випадку такий розподіл потягу, що 

саме по собі має бузсумнівну цілісність, та вдображає певну спробу інтерпрета-

ції» [93, с. 58]. Мислитель підкреслює, що феномен розуміння, у самотичному 

прояві – як-то процес інстинктивного потягу, є певною спробою інтерпретації. 

Остання в момент процесуального розуміння виступає проявом інстинктивної 

сфери буття індивіда. Надзвичайно важливим постає новаційний підхід вченого 

до глибинної природи феномену інтерпретації . За думкою К. Ясперса, даний фе-

номен є: 

1) невід’ємною, присутньою від народження рисою людської сутності; 
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2) має своє коріння у інстинктивній сфері буття індивіда, а відповідно виходить з 

глибин підсвідомого; 

3) функціонує – як суто індивідуальне, відокремлене явище, що в жодному випа-

дку не може бути масовим. 

Постає питання: яким чином інтерпретація функціонує у суспільстві та 

впливає на соціальну свідомість? 

Мислитель відзначає: «С какой точки зрения осуществляется эта интерпре-

тация? Критериями приведенной выше классификации служат объективно дости-

гаемые цели: влечения – как инстинкты, самотические потребности; влечения – 

как потребности, результаты творческой деятельности; влечения – как потреб-

ность в творчестве, представления» [69, с. 253]. Отже, можна відтворити шлях ін-

терпретації від підсвідомості певного індивіда до соціальної свідомості. Саме че-

рез феномен творчості людина отримує можливість вийти за межи власного буття 

та стати нематеріальною категорією, як соціальна свідомість. Відзначимо, що 

будь-яке розуміння спирається на певний образ індивіда в контексті його внутрі-

шнього світу, який завдяки цьому розумінню набуває свого розвитку. 

Проте, існує інший аспект вивчення феномену розуміння. Це дослідження 

його сутності, або внутрішнього змісту. З позиції сенсу розуміння К. Ясперс виді-

ляє три модуси: проблема каузальності, проблема оцінювання, проблема агности-

цизму. 

Вчений підкреслює, що будь-яке розуміння виступає оцінкою. Категорія 

оцінки вимагає відтворення причинно наслідкових зв’язків – тобто розкриття 

проблеми каузальності. Водночас, мислитель наголошує, що існує розуміння та 

нерозуміння – на феноменальному рівні. Він констатує: «...если не доступное по-

нимание рассматривать как ограничивающий фактор, который подлежит каузаль-

ному исследованию, психологическое понимание превращается в эмпирическую 

психологию; если же рассматривать не доступное понимание как возможную эк-

зистенцию, психологическое понимание становится ни чем иным как философ-

ским, экзистенциальным озарением» [67, с. 245] .Мислитель також наголошує на 

тому, що недосяжне розуміння є свободою. Отже, модус агностицизму найбільш 
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близько відстоїть від сенсу феномену розуміння. Філософ вважає інсайт змістом 

даного феномену. Дослідження роботи філософа «Причина та екзистенція» [87, с. 

141] доводить невідривний зв’язок проблем каузальності та агностицізму. Мисли-

тель наголошує, що причина є змістом екзистенції [91, с. 264]. Він вважає, що іс-

нування без причини, без її усвідомлення є пустим. Згідно К. Ясперсу, причина 

має трансцендентну сутність. Вона має творчи функції, адже – є можливим існу-

ванням. Таким чином, феномен розуміння має своїм підгрунтям підсвідомість 

особистості та набуває спроможності трансцендувати через категорію філософсь-

кого, або свободного інсайту. 

Дослідження феномену розуміння, дозволяє визначити його характеристи-

ки. Так розуміння є: 

1) суб’єктивним явищем, яке не підлягає зовнішньому втручанню; 

2) феноменом, що виникає лише в момент інсайту; 

3) формою зв’язку, що пов’язує особистість з оточуючим світом – через транс-

ценденцію та формування суспільної свідомості; 

4) процесом, духовним сенсом якого постає творчість. 

Згідно з К. Ясперсом, феномен творчості виступає проявом індивідуально 

підсвідомого. Так, творчість постає у біологічному житті суб’єкта інстинктивним 

потягом до самоусвідомлення себе в контексті макрокосму. Філософ, також від-

значає, що сутність феномену творчості полягає у формі онтологічного та екзис-

тенційного руху [54, с. 122]. Підкреслимо, що даний рух є корелятом соціального 

буття. Отже, феномен творчості у межах екзистенційної інтерпретації формує со-

ціальну свідомість. Пам’ятаємо, що процес формування означеної свідомості 

здійснюється лише в момент інтерпретації. 

Отже, можна виділити критерії справжньої та істинної творчості, що поля-

гає у наявності інсайту в житті індивіда, який усвідомлює себе як мікрокосм. Вна-

слідок, до форм творчості належать не лише продукти естетичної діяльності лю-

дини, як-то образотворче мистецтво, музика, література, хореографія, то що. По-

ряд з естетичною діяльністю індивіда мислителя цікавить етична, або духовна ді-

яльність особистості [59, с. 114]. Проте, остання не має своєю метою 
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об’єктивацію творчого процесу. Так, до форм феномену творчості належать само-

усвідомлення та віра – як інтуїтивний порив, як прорив духу за межи соматичної 

сфери людського існування, як внутрішня трансценденція. 

Слід проаналізувати шляхи об’єктивізації феномену творчості у соціально-

му бутті. Так, творчий акт, на думку К. Ясперса, завжди має процесуальну сут-

ність. Джерелом волі до творчої діяльності індивіда виступає образ апперцепції та 

прагнення розуміння даного образу. Мислитель відзначає, що будь яке розуміння 

передбачає наявність певного образу внутрішнього світу індивіда, який на підста-

ві цього розуміння має збагачуватись [67, с. 252]. Наступним щаблем після завер-

шення процесу розуміння образа апперцепції є формування певних знань про світ 

та власну самость. Філософ вважає, що сформоване знання перебуває у свідомості 

суб’єкта в якості імпульсів. 

Вони породжують потяг до активної діяльності індивіда, тобто до 

об’єктивізації знань особистості. Знання виходять за межи екзистенції. Відбува-

ється трансценденція їх до зовнішнього буття. Останнім виступає соціальне буття, 

а процес об’єктивізації внутрішніх імпульсів людини створює об’єктивну реаль-

ність. Формально процес об’єктивізації знання є творчим процесом. Виникає пи-

тання, що створює образ в процесі творчого акту?. Філософ вважає, що критерієм 

істинності виступає наявність у творчому акті феномену інсайту, відкритості ек-

зистенції індивіда до трансцендентального світу, недосяжного для людини у бу-

денному житті [75, с. 272]. В екзистенційному вимірі дана відкритість є найвищим 

проявом феномену віри. 

Таким чином, формою та змістом процесу творчості особистості постають, 

відповідно, екзистенціальні знання та віра. Разом з тим, наявність віри у продукті 

творчості надає йому статус істинності. Внаслідок, феномен творчості набуває 

можливість формувати соціальну свідомість та виступає найкомунікативнішою 

категорією явища інтерпретації. 

Уважне вивчення феноменів людського буття – апперцепції, розуміння та 

творчості – надає змогу визначити їх корелятами феномену інтерпретації та екзи-

стенційного і соціального буття, в цілому [4]. Дані кореляти забезпечують екзис-
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тенційну активність індивіда та формують його об’єктивну реальність. Цією реа-

льністю виступає категорія культури, яка є для людини зовнішнім неорганічним 

тілом суб’єкту та водночас постає поживним середовищем для кожної особи. 

Отже, на думку К. Ясперса, сутністю категорії культури виступають духовні 

виміри людського буття, а її структурними елементами є феномени символу, сен-

су та ідеї. 

Так, згідно з філософом, символ є феноменом людської рефлексії. Мисли-

тель відзначає: «Фундаментальное знание всецело пронизано содержательными 

элементами, то есть символами» [67, с. 265]. Таким чином, символ виступає зміс-

том феномену знання. Вчений наголошує на сутнісному модусі феномену знання 

– фундаментальності. Аналіз творчості мислителя розкриває значення цього мо-

дусу. Так, фундаментальне знання – це пізнання індивідом себе самого. Воно ви-

ступає умовою всіх його наявних знань, та знань, що він може отримати. К. Яс-

перс аналізує структурний аспект фундаментального знання. Вчений виділяє три 

структурних рівня світу особистості. Так, рівень універсальної свідомості у фун-

даментальному знанні досягається категорією розуму; рівень інтелекту – через 

феномен ідеї; рівень екзистенційного буття – через рух,... а також через форми 

сприйняття об’єктивної реальності [44, с. 79]. 

Між тим, філософ тлумачить символ таким чином: «Если рефлексия об объ-

екте – созерцаемом непосредственно, переносится на совершенно иное понятие, 

которое ни при каких обстоятельствах недоступно непосредственному созерца-

нию - мы получаем символ. В символах мы получаем то, что наш разум мыслит в 

отсутствии символа и никогда не являет себя как наглядный, конкретный опыт. 

Так, всякое знание о Боге – символічно» [67, с. 266]. Згідно даної тези К. Ясперса 

виникає нове бачення сутності феноменів знання, віри та інтерпретації. Вчений 

демонструє внутрішній сенс процесу інтерпретації через процес символізації со-

ціального та екзистенційного буття, що полягає у перенесенні знань з одного 

об’єкту на інший. Відповідно, формування символів, згідно вченому, міститься у 

перенесенні значення сутності об’єкту, що споглядається – на об’єкт недосяжний 

даному спогляданню. Отже, процес формування символів створює особливу реа-
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льність символічного простору. Останній завдяки здатності індивіда до трансцен-

денції стає об’єктивною реальністю особистості, тобто її соціальним буттям. Від-

значимо, що між процесом символізації та інтерпретації існує певний зв’язок. 

Символізація розширює екзистенційний та соціальний простір людини і цим ви-

водить суб’єкта за межи його існування – до трансценденції. Процес інтерпретації 

може набути двох векторів розвитку: перший полягає у кореляції значень предме-

тів об’єктивної реальності та втілюється у формуванні суспільної думки; другий 

полягає у спробі тлумачення індивідом субстанції, яка лежить за межами свідомо-

го розуміння, через стан інсайту [23, с. 165]. В наслідок розвитку інтерпретації за 

другим вектором відбувається формування духовних цінностей та традицій, які 

втілюються у символах. Підкреслимо перспективне значення другого вектору ін-

терпретації, адже саме він розширює екзистенційний простір індивіда на рівні 

оточуючого світу. Згідно з цим, суб’єкт набуває певну свободу існування на рівні 

духовних цінностей та традицій. Узагальнення сутності інтерпретації та символі-

зації оточуючого світу, а також єдиної об’єктивізації даних процесів – обумов-

люють набуття індивідом свободи екзистенції. 

Проаналізуємо, яке місце займають у процесах інтерпретації та символізації 

феномени знання та віри. Розглянемо тезу К. Ясперса – знання про Бога надано 

нам у символах. Так, трансцендентна субстанція – Бог – постає цілком досяжною 

свідомості індивіда. Проте, засобом набуття даних знань є не поверхове зняття 

вже готової інформації. Свідоме опанування символу можливе лише за умов при-

сутності явища інсайту. Останнє є миттю абсолютної свободи та трансценденції 

[78, с. 447]. Так, пережиті разом свобода та трансценденція формують у внутріш-

ньому світі людини новий рівень духовного стану індивіду – віру. Таким чином, у 

феноменах людського буття інтерпретації та символізації знання та віра виступа-

ють, як: 

1) знання є не статичною, константною категорією свідомості, а виявляє себе 

як імпульсний феномен екзистенції особистості; 

2) віра є рівнем існування індивіда, на якому відбувається формування транс-

цендентних та екзистенційних часу і простору.  
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Філософ підкреслює, що символи можуть бути лише двох видів: символи – 

як носії значень, що є важливими для певного індивіда, тобто закріплених у біог-

рафії цієї людини; та символи – як носії охоплюючого сенсу, іманентної трансце-

нденції [67, с. 267]. К. Ясперс звертається до праць Е. Фрома. Останній вважає пе-

рший вид символів проявом особистісного безсвідомого, а другий вид – колекти-

вного безсвідомого [51, с. 175]. Зупинемось на тлумаченні видів символів даними 

філософами. Перший вид виступає своєрідним змістом самості індивіда, матеріа-

лом його самоусвідомлення та потенціалом його самореалізації у зовнішній світ. 

Адже, символи даного виду належать до сфери безсвідомого. Другий вид Е. Фром 

визначає, як колективне без свідоме. Між тим, К. Ясперс наповнює це положення 

більш глибинним змістом. Він поєднує тлумачення сутністі другого виду симво-

лів – «носіїв охоплюючого сенсу, іманентної трансценденції» з проявом колекти-

вного безсвідомого. Мислитель виходить на проблему трансценденції соціального 

буття, яка на рівні безсвідомості належить кожному індивіду даного соціуму та 

саме цим об’єднує суспільство. Наразі, відзначимо, що визначений вище соціаль-

ний феномен є вірою. 

 Наведений висновок підтверджується ставленням К. Ясперса до теорії Юнга 

про вітальну диспозицію систем реагування. К. Ясперс підкреслює думку Юнга: 

«Врожденных образных представлений не существует, но существует врожден-

ный потенциал образных представлений, ставящий предел даже самому смелому 

воображению. То, что на философском языке называется априори, становится 

психологически действенной силой, которая структурирует архетипы» [66, с. 

132]. Філософ екзистенціаліст вважає Юнгівські архетипи глибинними символами 

буття людини. Саме завдяки цим символам індивід вірить та переконується. Так, 

феномен символу, на думку К. Ясперса, виступає реалізацією феномену віри у 

процесі комунікації індивідуальної свідомості з оточуючим її світом. Вчений від-

значає фундаментальний принцип самобуття, згідно якого в символах ми зустрі-

чаємось з чимось, що містить і людину, як себе саму. Мислитель піднімає про-

блему міри екзистенційної активності феноменів символів та віри. Він вважає, що 

у випадку надмірної активності символів у житті людини вона потрапляє під вла-
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ду цього феномену. Це обумовлює трансформацію феномену віри у марновірство. 

Відзначимо, що мірою екзистенційної активності символів К. Ясперс вважає фе-

номен рефлексії. 

 Отже, філософ формує надзвичайно цікаву парадигму розуміння феномену 

віри, в якій значну роль відіграє свідомість людини [49, с. 119]. Аналіз даної па-

радигми розуміння віри дозволяє визначити даний феномен як – екзистенційну 

віру. 

Виникає можливість розглянути проблему розуміння сутності символів з 

позиції істинності та подоби. Вчений розглядає критерій істинності, або ідентич-

ності символів у перспективі глибинного процесу самоусвідомлення індивіда. Він 

ставить питання: «Можно ли утверждать, что процесс становления личности – это 

внутреннее озарение, достигаемое через понимание символов; или все отношения 

человека к символам сводятся к его борьбе с собственной тенью и мы становимся 

самими собой только через понимание символов – как подобий» [67, с. 271]. Вод-

ночас, мислитель підкреслює, що символи мають значний вплив на майбутнє і 

сьогодення людини. Філософ, також, визначає момент даного впливу. Це період 

активної роботи мозку. Він підкреслює, що на рівні розуміння символів – як ду-

ховного відкриття власної самості, через миттєву свободу власного духу – інсайту 

– феномен символів стає кульмінаційною крапкою соціалізації віри. Разом з тим, 

феномен інтерпретації також набуває змісту феномену віри. Відзначимо, що інте-

рпретація в цих умовах набуває ознак свободи. 

 Отже, інтерпретація у процесі самоусвідомлення людини є екзистенційною 

свободою у формі віри. Таким чином, процес життєдіяльності індивіда у соціаль-

ному та екзистенційному вимірах невідривно пов’язаний з феноменом інтерпре-

тації. Згідно мислителю, наявність символів в існуванні особистості є необхідним 

фактором самоусвідомлення та самовдосконалення [1, с. 813]. Так, виникає розу-

міння екзистенційного сенсу символу, який полягає у духовній відкритості інди-

віда, його свободі та вірі. Відзначимо, що всі три стани душі людини , за думкою 

вченого, є тотожними. Отже, феномен віри по відношенню до інтерпретації відіг-

рає дві функції: джерела та двигуна даного феномену. 
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Важливим аспектом у розумінні віри є її своєрідна інтелектуальність. За ду-

мкою К. Ясперса, особистість для досягнення істинності віри має бути здатним до 

рефлексії, так як саме вона постає захистом від марновірства [46, с 19]. 

Дослідження феномену інтерпретації натрапляє на дуалістичну сутність 

цього явища. Символи виступають водночас об’єктами та продуктами інтерпре-

тації та є тотожними феномену віри за своєю сутністю. Отже, інтерпретація ви-

ступає водночас і інтуїтивним і інтелектуальним явищем. Підкреслимо зв’язок 

між інтуїтивною формою інтерпретації та символами – як об’єктом даного фено-

мену; та між інтелектуальною формою феномену і символами – як його продук-

тами. 

За думкою філософа, символи формують загальну парадигму інтерпретації. 

Виникає питання, що наповнює дану парадигму, тобто що виступає сенсом екзис-

тенційної інтерпретації. 

Відправною точкою у вивченні цього питання постає якісна наближеність 

категорій сенсу та інтелекту. Слід шукати сенс феномену, який досліджується, у 

інтелектуальній сутності загальної парадигми інтерпретації – символах, як проду-

ктах даного феномену. Необхідно прослідити процес виникнення продуктів інте-

рпретації, що мають власну основу у феномені віри. 

Аналіз праці К. Ясперса «Загальна психопатология» доводить, що сенсом 

загальної парадигми інтерпретації виступає коловорот протилежностей буття лю-

дини. Філософ вважає, що лише сукупність всіх протилежних та різноманітних 

станів людської екзистенції визначає сенс загальної парадигми інтерпретації. Він 

підкреслює, що відсутність сукупності даних станів екзистенції приречує індивіда 

на втрату самосвідомості, а також до самознищення та до відсутності розвитку і 

руху [67, с. 279]. 

Проте у філософії К. Ясперса, згадана вище сукупність протилежних станів 

екзистенції виступає не у формі спокою та статичності, а має форму процесу, 

який перебуває у постійному русі, що відбувається в різних напрямках. Сутність 

даного руху міститься у феномені інтеграції [67, с. 277]. Таким чином, категорія 

сутності феномену інтерпретації у бутті особистості полягає у неперервному русі 
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значень елементів об’єкту інтерпретації в свідомості індивіда. Між цими значен-

нями має існувати постійний зв’язок, який обумовлює даний рух, а також форму-

вання цих значень. Згаданим зв’язком у бутті людини виступає феномен комуні-

кації. 

 Так, сутністю парадигми феномену інтерпретації є екзистенційна комуніка-

ція. 

У праці «Філософська віра» К. Ясперс наводить приклад історичної інтерп-

ретації та інтеграції значень її елементів. Мислитель розглядає історичний прик-

лад межової ситуації наукового відкриття Галілео Галілея та Джордано Бруно. 

Філософ звертає увагу на індивідуальне ставлення згаданих вчених до їх відкрит-

тя. Перший мав ретельно розроблений науково – досвідний факт, а відкриття дру-

гого вченого мали своїм грунтом наукове передбачення, яке втілювалось у науко-

вій вірі [78, с. 492]. Обидва вчені зробили свій вибір у межовій ситуації. Галілео 

Галілей знайшов сили керувати своєю волею і відмовився від своїх слів на суді 

інквізиції, за що був помилуваний та залишився соціально і духовно вільним. 

Джордано Бруно – перебуваючи у стані наукової віри, яка наближалась до екзис-

тенційної – не відмовився від власного відкриття та був страчений. Так, його ек-

зистенція втілилась у вірі його відкриття. Внаслідок, соціально активною залиши-

лась його віра. 

 Таким чином, соціальна активність індивіда залежить від рівню свободи да-

ної особи. Відзначимо, що процес інтеграції значень, або символів у сенсі певного 

об’єкту, досить тісно пов’язаний зі станом екзистенційної свободи особистості. 

Відзначимо другу змістовну категорію сенсу інтерпретації – свободу.  Однак, 

приклад долі нового знання у житті згаданих вчених вимагає більш глибокого до-

слідження процесу інтеграції символів у формуванні сенсу. На підставі ретельно-

го вивчення думки К. Ясперса що до формування сенсу, зупинемось: 

1) інтеграція не є шляхом рівного та постійного обміну значень символів; 

2) даний процес інтеграції постає рухом, який керується одним з корелятів людсь-

кого існування;  

3) даними корелятами виступають віра та знання. 
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Таким чином, процес інтеграції, а, відповідно, і процес формування сенсу 

символів, які у власну чергу виступають інструментом феномену інтерпретації – 

обов’язково корелюється з феноменами віри або знання. 

Процес формування категорії сенсу має певну структуру. Вона має сутнісні 

паралелі з онтологічною основою світобудови – часу, простору та руху: 

1) – початок формування сенсу полягає у феномені інтеграції або її соціальному 

модусі комунікації та відповідає онтологічній категорії руху, з чого, за філо-

софією К. Ясперса, розпочинається процес світобудови [83, с. 99]. Відзначи-

мо, що засновник німецького екзистенціалізму – людина віруюча, тому про-

цес світобудови є створенням світу Богом; 

2)  – наступним кроком у формуванні категорії сенсу виступає категорія міри 

або якості даної інтеграції – свобода. Їй у категоріях світобудови відповідає 

час. Так, у Старому Заповіті є яскрава ілюстрація зв’язку часу та свободи. 

Парадигма даної паралелі міститься в славнозвісному сорокарічному шляху 

євреїв з Єгипту до Ізраїлю. Адже це було необхідно для отримання євреями 

внутрішньої свободи та здатності зробити вибір у справі національного само-

визначення. Отже, час та свобода постають двома паралельними вимірами 

онтологічної структури світу та екзистенції [47, с. 63]; 

3)  – організуючу силу у формуванні категорії сенсу мають феномени віри та 

знання. Вони остаточно формують парадигму символів інтерпретації, тобто 

реалізують самотичні та духовні феномени людської екзистенції у явищі ку-

льтури. Таким чином, формується ціннісний простір існування індивіда. Вна-

слідок, феномени віри та знання мають певні паралелі з онтологічною кате-

горією простору. 

 Сутнісні складові категорії сенсу, за філософією К. Ясперса, не можуть мати 

чітко фіксовані структурні місця. Адже світобудова має свої корені у акті ство-

рення світу Богом. Отже, всі онтологічні категорії корелюють до феномену транс-

ценденції. Внаслідок, всі онтологічні складові світобудови мають єдине джерело, 

а відповідно і єдину мету. 
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 Таким чином, у філософії К. Ясперса має місце складна діалектика пробле-

ми формування сутнісних категорій феномену сенсу, як парадигми символів інте-

рпретації. Даний феномен сенсу функціонує у всіх онтологічних вимірах, від ек-

зистенції до світобудови. Так, дана діалектика полягає у неможливості передба-

чити або розрахувати структурну послідовність процесу формування феномену 

сенсу. Складові категорії цього процесу перебувають у постійному русі [88, с. 

131]. 

Відзначимо, що, незважаючи на складну діалектику, віра та знання залиша-

ються невід’ємними корелятами для кожної з стадій формування феномену сенсу. 

Останній формує парадигму символів інтерпретації, що у власну чергу виступа-

ють культуротвірними елементами, та має паралелі з онтологічними основами 

буття світу та особистості. Отже, феномен сенсу в процесі інтерпретації та житті 

людини виконує функцію регулятора та стабілізатора людського існування [2, с. 

12]. Відзначимо, що регулятивна функція має форму духовних цінностей, які ви-

ступають оточуючим середовищем індивіда. 

Таким чином, в дослідженні феномену інтерпретації виникає питання – ме-

ти його існування. Розуміння мети будь якого феномену постає тотожним розу-

мінню ідеї даного феномену. 

К. Ясперс тлумачить категорію ідеї суто в онтологічному контексті. Мисли-

тель заперечує перехід категорії ідеї з онтологічного простору до соціального та 

культурного вимірів. Вчений у праці Духовна ситуація часу підкреслює думку, що 

ідея є, а ідеалу не існує [63, с. 405]. Таким чином, філософ вважає категорію ідеї 

існуючою у будь якому процесі людського буття. Так, означена категорія ідеї ви-

ступає невід’ємною складовою феномену інтерпретації – як варіації людської 

практики. Водночас, у буденному житті категорія ідеї є стимулом мети існування 

особистості. Так, ідея відіграє надзвичайно важливу роль у функціонуванні інтер-

претації. Для вирішення означеної проблеми звернемось до екзистенційного ана-

лізу функціональних моментів буття особистості, що згідно К. Ясперсу втілені у 

межові ситуації. Він вважає, що в момент кризової або межової ситуації людина 

створює нові сенси власного існування, які перетворюються у певні духовні цін-
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ності та в процесі людської життєдіяльності, тобто у процесі практики особистос-

ті, формує онтологічні символи екзистенції індивіда. Внаслідок, виникає оточую-

чий світ людини – культура, що на протязі існування людства має свої константні 

ідеї, які у коловоротах швидкоплинної ріки історії залишаються одвічним образом 

істини [34, с. 118]. Приклади даного положення у великій кількості можна знайти 

в історії світового мистецтва. Так, у образотворчому мистецтві різних епох та на-

родів червоною низкою проходять сюжети, які відтворюють одвічні ідеї людсько-

го буття. Між тим, означені ідеї людського буття за своєю сутністю надзвичайно 

близько стоять до духовних вимірів. Дану тезу можна проілюструвати на аналізі 

художнього образу: 

1. Онтологічні аспекти – світ та темрява. Означені елементи художнього образу 

відтворюють парадигму освідомлення буття та небуття, наявність реального 

та потойбічного світів. Опанування і відбиття даної онтологічної проблеми 

присутнє у кожній мистецькій роботі будь якої доби, стилю, напрямку та жа-

нру; 

2. . Особистісний аспект художнього образу полягає у мотиві вибору в момент 

переходу від однієї реальності до іншої або до виміру, де будь яка реалізація 

екзистенції вже не можлива. Отже, особистісний елемент художнього твору 

міститься у здатності герою здійснити вибір у межовій ситуації [7, с.72]. Не 

можна не підкреслити, що найбільш глибокий філософський образ ідеї осо-

бистості в мистецтві було створено у китайському монохромному пейзажі. 

Так, далекосхідні філософи-живописці передали ідею особистості з високої 

літери. Вона має міцний внутрішній стрижень духу, здатна опановувати ме-

жові ситуації, стійко переносить випробування долі та оберає свободу «для»; 

3. . Аспект відносин індивіда з навколишньою природою у художньому образі 

втілено у мотиві не відривної єдності людини з природою. Даний мотив про-

являє себе не лише у сюжеті  певного витвору мистецтва, а і в декорі персо-

нального вбрання діючих осіб твору. Так, мотиви природи – як символ єднос-

ті двох світів (природи та людини) присутні у одязі, взутті, зачісках та прик-

расах. 
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Таким чином, ідейна структура образу свідчить про те, що феномен ідеї є 

дистанційованим від феномену інтерпретації, але водночас, виступає у якості 

джерела в функціонуванні останнього феномену. Так ідея втілює у собі практику 

людини та постає продуктом інтерпретації. Отже феномен ідеї функціонує за 

принципом єдності протилежностей. 

Між тим, на грунті структурних елементів ідеї художнього образу можна 

дослідити функціональні елементи ідеї, які формують даний феномен. Першим 

структурним елементом феномену, що досліджується, виступає парадигма буття 

та небуття, життя та його припинення. Важливо підкреслити, що людина не здат-

на опанувати даний структурний елемент, також не має можливості вплинути на 

нього. Таким чином, онтологічний елемент ідеї поділяється на дві частини: сферу 

людського буття та небуття. Так, перший блок – сфера буття – може бути опано-

вана людиною лише через накопичення знань про існування світу та особистості. 

Другий блок онтологічного елементу феномену ідеї – небуття – пояснюється К. 

Ясперсом як трансцендентний простір [76, с. 303]. Разом з тим, швейцарський до-

слідник Т. Шварц підкреслює досить цікаву філософську теорію, майже методу, 

К. Ясперса стосовно шляху особистості до трансценденції. Дана теза полягає у 

функціонуванні в структурі особистості феномену духу свідомості [57, с. 315]. За-

вдяки означеному духу свідомості людина потрапляє за межі власного існування 

та створює інтелектуальний та енергетичний зв’язок між сферами буття та небут-

тя. Отже, даний дух свідомості виступає феноменом комунікатором між світом 

буття та небуття. 

Відзначимо, що досягнення людиною трансценденції можливе лише за умов 

наявності у особи досить міцної внутрішньої віри та глибоких життєвих знань. 

Таким чином, функціональними елементами феномену ідеї, в її онтологічному ас-

пекті, виступають віра та знання. Перший функціональний елемент, категорія ві-

ри, виступає основним корелятом феномену ідеї. 

 Ще одним структурним елементом феномену ідеї – особистісним – виступає 

категорія вибору [3, с. 93]. Дана категорія функціонує в момент зміни зовнішньо-

го світу особистості та її самої – як духовної субстанції. Так, в момент вибору та 
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переходу від одної системи етико-естетичних цінностей до іншої цілісна духовна 

субстанція індивіда не існує. Отже, особистісний елемент у структурі ідеї функці-

онує на рівні трансценденції. Мислитель підкреслює, що збереження цілісності 

духу особистості в межовій ситуації можливе лише на грунті внутрішньої екзис-

тенційної віри. Слід відзначити: 

1. В процесі функціонування феномену ідеї її особистісний аспект корелюється 

двома феноменами людського буття – знанням та вірою. Так як в результаті 

подолання межової ситуації формується нова система цінностей, а відповідно 

і система нових знань, то завдяки внутрішній вірі, стає можливим подолання 

означеної ситуації; 

2. Феномен віри виступає фундаментальним корелятом особистісного елементу 

структури ідеї. 

Отже, структурний елемент ідеї, що розглядається, функціонує завдяки вну-

трішній вірі. 

Третій структурний елемент – відношення людини та природи. Надзвичайно 

цікавим шляхом вирішує проблему функціонування даного структурного елемен-

ту ідеї К. Ясперс. Так, ця проблема у мислителя має два етапи розв’язання. Пер-

шим – виступає втілення означеної вище єдності людини з природою у процесі 

пізнання, накопичення історичного досвіду та формування певної системи кому-

нікативних сенсів, що у свою чергу постають шифрограмою феномену знання або 

етико-естетичними цінностями. Наведені кроки функціонування даного етапу до-

сить читко викладені у праці К. Ясперса Витоки історії та її мета [65, с. 209]. Вод-

ночас, в роботі Філософська віра мислитель підкреслює наявність другого етапу 

функціонування елементу ідеї. Вчений надає великого значення саме цьому етапу. 

Згідно філософу, відносини людини з природою відбуваються за системою 

суб’єкт-суб’єктних відносин. Проте, проблема масштабу у відносинах між люди-

ною та світом в філософії К. Ясперса постає надзвичайно гостро. Вчений, багато 

уваги приділяє феномену комунікації, який за його думкою, найбільш повноцінно 

функціонує лише у масштабі толерантних відносин людини та світу. Отже, можна 

провести паралель між позицією філософа, що до комунікації, та далекосхідним 
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світосприйняттям – тобто буддизмом, даосизмом та синтоїзмом. Так, наприклад, 

філософії буддизму властива думка – у малому міститься велике - міститься велич 

всесвіту [10, с. 289]. Разом з тим, К. Ясперс у вступі до всесвітньої історії філосо-

фії відзначає: феномен конечного завжди виступає шифром феномену безкінечно-

го [62, с. 217]. Мислитель вважає, що одвічна проблема відносин між людиною та 

світом відбувається на грунті суб’єкт-суб’єктних стосунків. 

Отже, функціональні механізми третього елементу ідеї містяться у сутності 

комунікації. К. Ясперс підкреслює, що проблема комунікації у сучасному світо-

вому континуумі є найактуальнішою проблемою, тому детальне викладення по-

зиції філософа, що до даної проблеми, вимагає окремого наукового дослідження. 

Варто навести резюме мислителя стосовно комунікації. «Философская вера связа-

на с полной готовностью к коммуникации. Ибо подлинная истина возникает толь-

ко в сближении верований в объемлющем. Только верующие могут совершить 

коммуникацию... Коммуникация это не программа, а всеобъемлющая воля фило-

софской веры. Только на этом основываются намерения и методы коммуникации 

на всех ее ступенях. Идея коммуникации это не утопия, а вера» [78, с. 508]. Отже, 

сутність означенного феномену К. Ясперс бачить у вірі. Разом з тим, вчений у до-

слідженні віри підкреслює наступний момент: «Вера есть встреча экзистенции с 

трансценденцией, но так как эта встреча происходит в мире, то вера связана с ми-

ром» [78, с. 512]. 

 На підставі проведеного аналізу філософії К. Ясперса відзначимо, що третій 

структурний елемент феномену ідеї – співвідношення людини та природи – функ-

ціонує завдяки наявності у бутті окремої особистості, та суспільства в цілому, фу-

ндаментального кореляту – віри. Даний висновок досить яскраво ілюструє думка 

філософа: «Дух живет в идее. Окружающая среда идеи – трансценденция. Транс-

ценденция становится мыслима для нашего сознания только опредмечиваясь в си-

стемах и символах» [78, с. 432]. 

 У проблемі функціонування феномену ідеї виникає питання його форму-

вання у свідомості індивіда. Вище було відзначено  думку мислителя стосовно 

константного характеру ідеї, тому досить доцільним є питання присутності даного 
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феномену в свідомості людини з моменту її народження. Для відповіді на це пи-

тання звернемось до тлумачення вченим людської екзистенції та комунікації, як 

транспорту духовних вимірів людського буття. Отже, сутність соціального моду-

су комунікації К. Ясперс бачить у її історизмі або транспортуванні у часі духов-

них традицій від покоління до покоління [63, с. 380]. Так, з одного боку, до свідо-

мості людини відомості про ідею потрапляють через духовні традиції та через ро-

динні зв’язки поколінь, тобто є накопиченими у процесі росту дитини і її долу-

чення до означених традицій. З іншого боку, сам факт народження ставить перед 

людиною проблеми структурних елементів феномену ідеї і відповідно виникає 

певна філософська позиція. Вона полягає у тезі – лише факт народження ставить 

перед індивідом означені проблеми. Тому можна стверджувати, що конечний ха-

рактер життя людини виключає існування до буттєвих феноменів, або феноменів 

людського буття у небутті. 

 Відносно розуміння екзистенції К. Ясперсом формується, за внутрішнім се-

нсом, аналогічна картина буття людини. Так, як головним критерієм аналізу існу-

вання особистості вчений вважає межову ситуацію, то внутрішнім змістом остан-

ньої постає духовний індивідуальний досвід людини. Таким чином, світогляд 

особистості, який відбиває зміст свідомості, формується, за думкою філософа, на 

грунті індивідуального досвіду та оточуючої середи – тобто духовних традицій 

[26, с. 89]. 

Аналіз філософського дискурсу К. Ясперса доводить, що природжених ідей 

не існує. Людина набуває тісного зв’язку з ідеєю лише за умов своєї кореляції з 

феноменом віри. 

 Отже, феномен інтерпретації виступає глобальною проблемою сучасного 

інформаційного суспільства [20, с. 115]. На науковому грунті філософії К. Яспер-

са розкриваються структурно-функціональні характеристики інтерпретації. Так, 

даний феномен постає головним видом людської практики у інформаційному сус-

пільстві. Її структура має два рівні: соматичний та психологічний. Вони, у свою 

чергу, містять складові категорії інтерпретації. Так, до першого рівню належать 

категорії апперцепції, розуміння, творчості. До другого – символ, сенс, ідея. Гру-
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па категорій самотичної сфери інтерпретації виконує функцію феноменів комуні-

каторів між двома сферами людського буття. 

За думкою К. Ясперса, загальною функцією всих структурних елементів ін-

терпретації полягає у формуванні культурного простору, соціальної свідомості та 

моральної і соціально активної особистості нового часу. Відзначимо, що всі кате-

горії розглянутого феномену мають своєю сутністю віри та знання, як кореляти 

людського буття. Таким чином, інтерпретація є гносеологічним сенсом співвід-

ношення феноменів віри та знання. Адже, формою інтерпретації виступають 

знання, а змістом – віра. Отже, віра та знання стають головними критеріями вихо-

вання моральної особистості, а структурна послідовність інтерпретації виступає 

методологією даного виховання [17, с. 27]. Між тим, сутнісні риси категорій інте-

рпретації постають сутнісними характеристиками співвідношення віри та знання, 

а також якостями людини майбутнього. Це: внутрішня свобода, самоусвідомлен-

ня, рефлексія, здатність до інтеграції, індивідуальність, комунікативність та здат-

ність до трансценденції. Слід відзначити, що наведені характеристики належать 

також і філософській вірі К. Ясперса. Отже, проблема пізнання філософської віри 

має розглядатись з позицій означених характеристик. 

 

3.2. Трансцендентна етика царини співвідношення знання та віри у К. 

Ясперса 

 

К. Ясперс акцентує увагу на кризі та відродженні духовних цінностей, а та-

кож на необхідності збереження цілісності окремої особистості. Він підкреслює, 

що духовні цінності забезпечують цілісність окремого індивіда, а відповідно й пе-

рспективу розвитку даного суспільства. Р. М. Габітова зазначає, що руйнація осо-

бистості пов’язана з переходом від універсального виду праці до абстрактного. 

Реальність абстрактної праці втілилась у реальності зруйнованої та роздробленої 

особистості. Авторка підкреслює, що оскільки абстрактні відносини формують 

несерйозне ставлення до будь якого виду діяльності, сприйняття її як маски ролі 

[6, с. 158]. За філософією К. Ясперса розуміння феномену цілісності індивіда 
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співпадає з розумінням феномену самості людини. Габітова відзначає, що, за дум-

кою німецького філософа, феномен самості індивіда постає тотожним феномену 

його екзистенції [6, с. 157]. Постає питання – що виступає сутністю та змістом ду-

ховних цінностей, а також засобами стабілізації у функціонуванні означених цін-

ностей у бутті особистості та соціуму. 

 Згідно з К. Ясперсом, головною духовною домінантою світу постає Бог. 

Саме Він формує та виступає втіленням універсальної етичної ідеї – істини [79, с. 

73]. Таким чином, цілісність особистості й, відповідно, збереження її самості за-

лежить від спроможності індивіда усвідомити істину та відкритості його до її 

структурних елементів. Останніми постають феномени віри та знання. Мислитель 

в роботі «Філософська віра» накреслює структуру феномену істини – як універса-

льної етичної ідеї та духовної домінанти соціального буття. Дослідження означе-

ної структури дозволяє визначити її елементами – віру, знання та трансценденцію. 

Так, першим етичним рівнем істини постає здатність індивіда вірити та втілювати 

комунікацію. Саме віруюча людина, за думкою вченого, здатна на комунікацію 

[78, с. 504]. На підставі останнього феномену в екзистенції особистості формуєть-

ся внутрішнє розуміння шифрограми буття світу та людини. Означене розуміння 

виступає зв’язком першого етичного рівню феномену істини – віри та другого рі-

вню – знання. На другому рівні – через знання, як шляху опанування та досягнен-

ня трансценденції, формується шифрограма світового буття. На грунті даної ши-

фрограми феномену знання відбувається формування культурного простору, в 

якому відбувається укріплення цілісності особистості та його самості. Отже лю-

дина, яка набула духовної цілісності, отримує надзвичайно творчій потенціал та 

велике прагнення досягти трансценденції. Творча енергія духовно цілісної особи-

стості опанує феномен трансценденції, за думкою Т. Шварца, у дусі свідомості 

[57, с. 217]. Відзначимо, що під терміном дух свідомості К. Ясперс має на увазі 

об’єктивізацію духовного досвіду та потенціалу екзистенції особистості у резуль-

татах її творчості. Таким чином, дух свідомості постає складовою світового духо-

вного та культурного досвіду людства. 
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 Водночас, виникає проблема зв’язку феномену істини – як світової скарб-

ниці духовного досвіду людства та розуміння субстанції Бога – як домінанти ду-

ховних цінностей, за філософією К. Ясперса. 

 Відзначимо, що мислитель тлумачить сутність Бога досить не традиційно. 

Так, сутність Бога постає майже рівнозначною з досвідом людини. Вчений зали-

шає у своїй концепції світобудови християнську релігійну традицію – трансцен-

дентність Бога. Філософ у розумінні Останнього поєднує образ Бога, творця, та 

його сина Ісуса – Бога та людину водночас. Саме образ Ісуса Христа, який своїм 

життєвим шляхом та індивідуальним досвідом людини сформував духовні цінно-

сті людства, розкрив зміст істини та накреслив шлях до Бога – через усвідомлення 

істини та організації життя індивіда на основі духовних цінностей. Зміст означе-

них цінностей, за думкою К. Ясперса, зашифровано в Декалозі [78, с. 473]. Він 

постає квінтесенцією морального закону людської самості, організації особистості 

як соціального феномену. К. Ясперс вважає заповіт Христа організуючою струк-

турою морального закону індивіда, за І. Кантом. Останній пояснює цей закон як: 

«Звездное небо надо мной, а моральный закон во мне» [66, с. 240]. Таким чином, 

мислитель спирається на етичну концепцію морального закону І. Канта та у своїй 

творчості розвиває її. Однак, І. Кант вивчав головним чином гносеологічний ас-

пект даної проблеми. К. Ясперс досліджує її екзестенційний та сутнісний аспект. 

Він вважає, співвідношення з духовною сферою трансценденції – єдиною можли-

вістю ісснування індивіда в його історичності [87, с. 107]. Отже, філософ шукає 

істину етичної концепції екзистенції особистості та світобудови як феномену і як 

процесу. К. Ясперс ототожнює істину означених категорій – екзистенції та світо-

будови – з головними моментами Біблейської істини. Остання, за думкою мисли-

теля, постає грунтом у відтворенні відроджуючого зв’язку між духовними ціннос-

тями та людською цілісністю. Вчений формулює дану істину у восьми тезах: 

1. Идея единого Бога; 

2. Создание безусловности выбора между добром и злом в конечном человеке; 

3. Любовь – как основная действительность вечного в человеке; 

4. Действие – внешнее и внутреннее поведение – как утверждение человека; 
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5. Идеи миропорядка, хотя исторически безусловные, но лишенные в проявле-

нии абсолютности и исключительности значимости; 

6. Незамкнутость собственного мира, его неспособность самодостаточного су-

ществования; 

7. Несостоятельность всякого порядка на границах; 

8. Узнавание крайнего - последнее и единственное убежище Бога [78, с. 472]. 

Отже, домінуюча теза Біблейської істини – ідея єдиного Бога – будує карти-

ну світу, яка має єдиний трансцендентний, а тому й безумовний та незаперечний 

онтологічний центр. Останній втілює у собі психологічний сенс етичної концепції 

даної картини світу. Так, феномен істини виступає безкомпромісним та непоруш-

ним трансцендентним кодексом людського буття [40, с. 7]. Даний кодекс формує 

категорію свободи. Вона має через екзистенцію – як процес - забезпечити функці-

онування у соціальному бутті домінанту Біблейської істини, а, відповідно, і тран-

сцендентного кодексу. Екзистенція, в якості процесі, реалізує свободу у формі 

морального вибору. 

Категорії свободи та вибору повинні базуватись на внутрішньому сенсі ек-

зистенції, як явища, феномені знання. За думкою К. Ясперса, феномен знання фо-

рмує сенс життя індивіда, а також – соціально активну особистість. Отже, формо-

утворюючим інструментом соціально активної особистості постають саме екзис-

тенційні знання. Вони виступають у суспільстві у формі шляху особистості до 

трансценденції та опанування власної самості. 

Філософ приділяє багато уваги сутності категорії свободи. Відзначимо, що 

для мислителя свобода є головним виміром опанування власної самості, та постає 

явищем суто індивідуальним та екзистенційним. К. Ясперс у роботі «Духовна си-

туація часу» розвиває концепцію функціонування свободи особистості у соціаль-

ному та світовому континуумі. Вчений розглядає дві функції екзистенційної сво-

боди. Це – «свобода від» та «свобода для» [63, с. 342]. Виникає паралель між зга-

даними функціями свободи К. Ясперса та буддійським розумінням даної катего-

рії. Відзначимо, що зміст буддійської чесноти „свободи для” полягає у особистіс-
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ному шляху індивіда протистояння стражданням світу [61, с. 217]. Ізолювання ін-

дивіда від життєвих складнощів, тобто «свобода від», засуджувались Буддою. 

Водночас, у культурній традиції Західної Європи набуло вкорінення сприй-

няття «свободи від», яке надзвичайно активізувалась у XX ст., коли відбулась 

руйнація особистості, що сформувала відношення до власного життя як до «маски 

ролі». 

Філософ засуджує життєву позицію індивіда – як «свобода від», а також 

вважає її руйнівною категорією особистості та людської самості [43, с. 27]. 

Таким чином, етичну та онтологічну цінність має соціальна функція екзис-

тенційної «свободи для». Остання, як здатність долати життєві негаразди, висту-

пає трансцендентним феноменом .Розглянута «свобода для», як етична цінність, 

виступає грунтом духовного інструменту особистості – категорії вибору. 

Другим рівнем Біблійної істини К. Ясперс визначає створення безумовного 

вибору між добром і злом у конечному індивіді. Надзвичайно цікаво розглядає 

філософ зазначене положення. Ретельного аналізу вимагає поняття безумовного 

вибору. Дослідження творчості мислителя надає досить читку картину кореляції 

людського буття феноменами віри та знання. Вчений проводить думку стосовно 

функціонування в екзистенції особистості організуючих субстанцій. 

Визначимо культуротвірний та смислобудівний момент функціонування 

особистості як мікрокосму, коли одночасно починають працювати всі екзистенці-

али людини. Даний момент мислитель визначає – межовою ситуацією [80, с. 31]. 

Саме в останній здійснюється згаданий вище безумовний етичний вибір конечно-

го індивіда. Водночас, категорія вибору виступає інструментом функціонування 

духовних цінностей у соціальному просторі та часі, а механізмом, через який 

здійснюється функціонування інструменту вибору, є фундаментальні кореляти ек-

зистенції – віра та знання. 

З одного боку категорія вибору є свідомим актом людини, адже постає ін-

струментом феномену «свободи для», яка у свою чергу виступає проявом самоус-

відомлення та цілісності особистості [41, с. 111]. Відзначимо, що у формуванні 

української національної ідеї ціліснісність особистості та соціальна активність є 
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історичним гаслом. Г. Сковорода зазначив, що краще запалити хоч одну свічку – 

ніж проклинати пітьму. Ця свідома життєва настанова конечної людини – не під-

корення стражданням, протистояння їм силою свого духу заради досягнення тра-

нсценденції в цілому властива світосприйняттю східних християн, а, відповідно, і 

православній Україні. Можна навести в якості прикладу думку Візантійського 

теолога Іоанна Богослова. Він вважав, що інститут чернецтва не є Богоугодним 

явищем, бо людина, яка служить Богу повинна нести духовну істину в світ, вона 

має протистояти стражданням та несправедливостям цього світу, та власним жит-

тям відкривати людям світ духовної істини та сенс свободи особистості. 

Водночас, проблема соціалізації духовних цінностей, а також трансценден-

тної істини буття особистості у сучасному суспільстві, зокрема й в українському, 

постає надзвичайно гостро. Українська богословська та гуманітарна думка сього-

дення інтерпретує означену проблему в контексті ідеї місіонерства, сутність якого 

полягає у життєвому подвигу – як постійному внутрішньому протистоянню стра-

жданням. Повертаючись до Ясперсовської категорії свободи у формі вибору – 

«для», відзначимо, що філософське та соціологічне розуміння етичної проблеми 

екзистенційного вибору між добром і злом є свідомою дією та, водночас, співпа-

дає з проблемою соціалізації трансцендентної істини і сутністю християнського 

місіонерства [9]. 

 Аналіз творчості К. Ясперса дозволяє відзначити зв’язок між функціонуван-

ням свободи «для» та сутністю процесу соціалізації трансцендентної істини. 

Останній  полягає у формуванні та функціонуванні духовних цінностей в екзисте-

нційному та соціальному бутті. Водночас, філософ розглядає соціалізацію транс-

цендентної істини – як розуміння шифрів буття, або шифрів трансценденції. Він 

вважає глибинною сутністю шифрів трансценденції – феномен «народного знан-

ня», а їх головною функцією – культуротвірність. Проблему розуміння даних ши-

фрів вчений вирішує через феномен філософської віри та його екзистенційну фу-

нкцію – комунікацію [53, с. 315]. 

 Таким чином, народні знання (історичний духовний досвід нації, етико-

естетичні цінності, мова народних традицій, релігійна віра) та екзистенційна ко-
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мунікація філософської віри створюють феномен ідеї світобудовної істини, яка за 

своєю сутністю є трансцендентною, що до екзистенції конечного індивіда. 

Внаслідок, глибинна сутність зв’язку між функціонуванням феномену сво-

боди у формі вибору «для» та процесом соціалізації трансцендентної істини – по-

лягає у створенні феномену ідеї світобудовної істини, в якій не існує протистав-

лення структурних елементів (віри та знання). Підкреслимо, що феноменальні 

межі, останніх, залишаються відкритими. Таким чином, феномен свободи у формі 

функціонування категорії вибору «для» за своєю сутністю виступає в якості 

об’єктивізації екзистенційної комунікації. 

За думкою філософа, духовні цінності формуються безпосередньо життєвим 

шляхом індивіда. Вчений вважає, що духовна ситуація людини – це його межова 

ситуація [63, с. 322]. Наведене ототожнення К. Ясперса набуває історичної дина-

міки у творчості філософів інших концептуальних поглядів. К. Ясперс значно 

вплинув на розвиток філософської думки другої половини ХХ ст. К. Ю. Райда та 

К. Шварцман наголошують на формуванні напрямку екзистенйційної педагогіки з 

етичної концепції екзистенціалізму. Водночас, і інші філософські течиї викорис-

товують положення К. Ясперса. Так, Л. Кольберг вважає, що ситуації в яких не 

має конфлікту не є моральними [58, с. 99]. Однак, він протиставить принцип щас-

тя принципу справедливості. Даний мислитель досліджує проблему морального 

виховання, але не знаходить альтернативи конфлікту особистості та суспільства. 

К. Шварцман вважає причиною цього значний раціоналізм та інтелектуалізм його 

філософії [58, с. 87]. Між тим, безнадійність висновків укольбергаміститься у те-

мпоральній локальності дослідження. К. Ясперс сперається на використання уні-

версального принципу темпоральності у дослідженні. Мислитель підкреслює: 

«Человек не может быть человеком, если он оторван от своей историчности» [63, 

с. 323]. Таким чином, існування духовних цінностей людини має сенс лише у ча-

совому вимірі буття індивіда, у його історичності. Комунікація, (що постає у фо-

рмуванні ідеї світобудови – через свободу, як місіонерство духовної ситуації ко-

нечної людини), має своїм сенсом зв’язок поколінь та виступає гарантом і двигу-

ном історії. Вчений вважає витоком духовних вимірів та історичності – феномен 
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родини. Його джерело - феномен любові, на думку К. Ясперса, є організуючою 

субстанцією родинного буття [32, с. 18]. Він відзначає: «Символом мира, в кото-

ром живет человек, является образ дома. Жизнь в доме подчинена любви. Поэто-

му сегодня брак имеет более важное значение, чем раньше. Когда субстанция 

публичного духа была выше и служила опорой – брак значил меньше» [63, с. 326]. 

Таким чином, філософ вважає, що саме родина у сьогоденні історико-культурного 

процесу людства відіграє величезну роль у формуванні та збереженні духовних 

цінностей, як окремої екзистенції, так і соціального буття. Лише у родині людина 

отримує означені цінності, формується – як соціально активний індивід, здійснює 

часову комунікацію – як зв’язок поколінь та, нарешті, набуває екзистенційної іс-

торичності. Слід дослідити сутність кореляту родинного буття, а, відповідно, і йо-

го елементів – часової комунікації, історичності, соціальної активності та духов-

них цінностей. Даним корелятом є феномен любові. Вчений відзначає: «Любовь 

уверенная в себе лишь благодаря свободе ее экзистенции устранила в себе эроти-

ку – не снижая ее, но и не признавая ее чувственным требованием, но она не поз-

воляет подчинить себя массовому порядку, который намеривался бы ее уничто-

жить. Таким образом границей универсального порядка существования служит 

свобода индивида, который должен своими силами создавать то – чего его никто 

лишить не может, ибо в противном случае прекратится существование людей» 

[63, с. 328]. Таким чином, на підставі аналізу феномену любові можна стверджу-

вати, що глибинним змістом її виступає категорія свободи. Водночас, філософ ви-

значає соціологізацію категорії свободи – як глибинного змісту феномену любові 

– у відчутті конечного індивіда, що до відриву від витоків власного існування та 

неможливості існувати у соціальному бутті – як функція. К. Ясперс наголошує на 

двох аспектах: 

1. Духовні цінності сьогодення формуються та функціонують не на підставі 

об’єктивного духу, а лише завдяки суб’єктивному індивідуальному духу. 

Внаслідок, виникає проблема етико-естетичної організації соціального буття. 

Так, у до індустріальну та до інформаційну епоху історії людства організа-

ційну функцію об’єктивного духу виконував інститут церкви та його фунда-
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ментальний корелят – релігійна віра. У сучасному суспільстві надзвичайно 

важко фіксувати єдині духовні цінності, адже вони виникають і функціону-

ють у суб’єктивному дусі., та виникає загроза втрати людської єдності, а від-

повідно, й загроза мирного існування людства [29]. В умовах сучасного рів-

ню озброєння проблема функціонування трансцендентного духовного закону 

набуває сенсу глобальної проблеми війни та миру; 

2.  Свобода – як глибинний зміст - феномену любові – має певну ірраціоналіс-

тичну та метафізичну основу. За думкою К. Ясперса, феномен любові висту-

пає як суто індивідуальний аспект людського буття. Внаслідок, даний фено-

мен не можна зовні регламентувати та підпорядкувати універсальному по-

рядку існування. Мислитель підкреслює певну онтологічну, соціологічну та 

екзистенціальну основу категорії свободи – як глибинного змісту феномену 

любові. Разом з тим, філософ відзначає, що любов є межею між екзистенцією 

особистості та універсальним порядком існування [42, с. 44]. Феномен любо-

ві виникає лише у межовій ситуації. Відзначимо, що головним чинником ме-

жової ситуації є феномен вибору, а його функціональним джерелом – екзис-

тенційні знання, які людина отримує  через акт раптового несвідомого інсай-

ту. Отже, дані знання можна визначити – як інтуїтивні, або відчуття інтуїтив-

ного розуміння світобудовних засад навколишнього світу та себе самого – як 

мікрокосму цього світу. В момент інтуїтивного розуміння людина є відкри-

тою до трансцендентного джерела інформації, стосовно сутності межової си-

туації й шляхів її вирішення. 

Таким чином, в ситуації вибору конечним індивідом між добром та злом го-

ловною умовою означеного вибору є наявність феномена свободи, а фундамента-

льним джерелом та разом з тим фундаментальним корелятом цього вибору постає 

категорія любові. 

Визначимо етичний модус взаємодії категорії вибору та любові. За думкою 

мислителя, модусом взаємодії категорії вибору, як одної з головних етичних про-

блем людства та феномену любові, як фундаментального кореляту у вирішенні 

даної проблеми - постає феномен комунікації [25, с. 74]. Адже, у процесі форму-
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вання духовних цінностей любов функціонує у якості сутності родинного буття., а 

останнє забезпечує через зв’язок поколінь історичну комунікацію. 

Разом з тим, існує зв’язок між етичною концепцією К. Ясперса та основами 

Біблейської істини, що зазначені вище. Отже, третім пунктом останніх філософ 

проголошує: любов – як основну дійсність вічного в людині. Дане Біблійне поло-

ження досить щільно пов’язано з екзистенціальним розумінням любові. Філософ 

невід’ємною рисою людського буття, яку досить читко усвідомлює індивід, вва-

жає конечність його існування [65, с. 73]. Внаслідок, всі екзистенціали особистос-

ті мають зникати, або втрачати свій сенс разом з припиненням життя людини. 

Адже, у творчості мислителя існують значні розбіжності з раціональним та свідо-

мим розумінням цього питання. Так, категорія любові стає джерелом історичнос-

ті, а також саме через неї та ситуативність – формує феномен комунікації. Відзна-

чимо, що зазначений феномен функціонує у історичному часі та є неперервним. 

Проте, складові комунікації, зокрема любов, як екзистенціал особистості, також є 

неперервними у історичному часі. Так, дана неперервність набуває ознак цілісно-

сті та вічності. Отже, категорія любові виходить за межи існування конечного ін-

дивіда, тобто стає трансцендентною. 

 Аналіз філософії К. Ясперса обґрунтовує джерело трансцендентності кате-

горії любові. Воно міститься у категорії свободи. Вище доведено невідривність 

свободи та любові. Водночас, мислитель наголошує на невідривній сутності кате-

горії свободи та субстанції Бога. Вчений відзначає: «Бог это не предмет знания 

или чувственного опыта, в него можно только верить. Эта вера приходит изна-

чально не из рамок нашего опыта в мире, но из свободы человека» [60, с. 45]. К. 

Ясперс також підкреслює, що джерело свободи індивіда міститься за межами його 

можливостей [84, с. 500]. Отже, грунтом людської свободи є царина трансценден-

тного. Водночас, екзистенційні можливості людини корелюють з даною сферою. 

Згідно вченому, самоусвідомлення екзистенційної свободи відкриває людині сут-

ність її буття та екзистенційні можливості [45, с. 105]. Таким чином, любов, що 

має своєю сутністю свободу, набуває трансцендентного змісту та «божественного 

сенсу». 
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Водночас, вчений виділяє основну умову набуття любові ознак трансценде-

нтності. Вона полягає у цілісності екзистенції особистості. 

 Відзначимо досить цікаве спостереження – стосовно онтологічної та гносе-

ологічної сутності любові. Так, головною сутнісною рисою феномена любові є її 

виключна індивідуальність. Адже, дана риса є необхідною умовою формування 

свободи, як сенсу любові. Вчений вважає, що любов через свою свободу в формі 

комунікації на грунті власної історичності та ситуативності набуває ознак транс-

цендентного [36, с. 149]. Отже, виникає проблема тлумачення філософом 

об’єктивної чи суб’єктивної сутності феномену трансцендентного, а також про-

блема зв’язку між суто індивідуальним екзистенційним змістом любові та загаль-

носвітовим історико-культурним процесом людства у феномені трансценденції. 

За К. Ясперсом, комунікативний рух любові – як перетворення суб’єктивного у 

об’єктивне, інтеграцію індивідуальності екзистенції особистості до макрокосму. З 

точки зору онтології сутність людського існування набуває, за думкою філософа, 

ірраціоналістичного змісту, бо людина у світлі вище викладеного втрачає свою 

конечність та продовження індивідуального існування за межами світу речей та 

біологічних функцій [77, с. 136]. Між тим, з позиції гносеології, набуття феноме-

ном любові рівню трансцендентності надзвичайно співзвучно з процесом форму-

вання теоретичних знань, які у свою чергу складають феномен ідеї – як трансцен-

дентної субстанції та кореляту людського буття. 

За думкою К. Ясперса, саме на рівні трансцендентності феномени ідеї та 

любові співпадають. Водночас, феномен ідеї має своїми структурними елемента-

ми знання та віру. Таким чином, шлях даних феноменів до означеного рівню – 

трансценденції – повинен мати ідентичні структурні елементи. Філософ вважає 

даними елементами фундаментальні кореляти людського буття – феномени віри 

та знання. Він чітко окреслює соціальні та онтологічні форми функціонування 

цих феноменів – як фундаментальних корелятів людського буття. Даними форма-

ми виступають знання – як шифрограма людського буття та віра – як екзистенцій-

на комунікація, що обумовлює розуміння даної шифрограми. Таким чином, фено-

мен любові, глибинним сенсом якої постає екзистенційна комунікація, має бути 
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керований фундаментальним корелятом людського буття – феноменом віри. Між 

тим, феномен знання, в системі функціонування любові, корелює сферою творчо-

сті індивіда [21, с. 17]. Отже, знання у даному феномені постають як культуро-

твірність. 

Аналіз феномену любові, як етичної дифіниці та єдиної дійсності вічного в 

людині, доводить: 

- в онтологічному, екзистенційному сенсі любов керується фундаменталь-

ним корелятом вірою, що, через власну комунікативність, є її основою; 

- в історико-культурному та соціальному сенсі любов втілює культуротвірну 

функцію феномену знання; 

- з точки зору системи етичних цінностей любов постає духовною домінан-

тою в екзистенції особистості.  

Наведені висновки підтверджує думка І. Леппа, який відзначає, що К. Яс-

перс вважає джерелом історії – любов [27, с. 136]. І. Лепп як і К. Ясперс вважає 

родинні стосунки сутністю автентичної любові. Відзначимо, що він синтезує фі-

лософські положення К. Ясперса та ототожнює автентичну любов і екзистенційне 

знання [56, с. 143]. 

Отже, інтенціональність любові полягає, за думкою К. Ясперса, у орієнтації 

на родину, як джерело духовних цінностей. 

Разом з тим, наступним положенням Біблійної істини є, за думкою К. Яспе-

рса: «Действие – внутреннее и внешнее поведение – как утверждение человека.» 

Одже, в Біблійній системі духовних основ буття велика увага приділяється особи-

стісній свободі – як дії зовнішній та внутрішній. 

 Основою філософії К. Ясперса постає екзистенція, як зовнішня та внутріш-

ня дія. Головною категорією аналізу екзистенції виступає у мислителя – категорія 

межової ситуації. В даній ситуації людина тестується через категорію вибору вла-

сних дій – внутрішніх та зовнішніх. Відповідно цьому філософ прагне з’ясувати 

причини та глибинний сенс внутрішніх і зовнішніх дій особистості. На підставі 

аналізу фундаментальної праці мислителя «Філософія», Відзначимо причину ус-

відомлення людиною своєї самості, а відповідно і себе – як екзистенції, у відчутті 
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незадоволення людини, коли вона розчиняє себе у всезагальному. За думкою фі-

лософа, екзистенція є прорив світу наявного буття з соціального буття до світу 

людини. Цей прорив полягає в усвідомленні людиною себе – як індивідуального 

та особливого. Отже, означений прорив відбувається на межах наявного буття у 

межових ситуаціях, в абсолютній свідомості, у безумовних діях [75, с. 148]. Таким 

чином, питання становлення людини і дія, як головний засіб цього процесу, а та-

кож етичний аспект означеної поведінки індивіда вирішується К. Ясперсом через 

тлумачення  соціальної та гносеологічної сутності людської екзистенції. Водно-

час, філософ наголошує на асоціальній сутності людини. Він вважає, що: «Единс-

тво умертвляет множественность» [78, с. 439]. Вчений вважає сучасне технізоване 

соціальне буття субстанцією, яка знешкоджує індивідуальність особисті, а, відпо-

відно, її самость і екзистенцію. Так, універсальний суспільний порядок К. Ясперс 

розглядає як руйнуючу силу людської індивідуальності. «Во всех тех случаях, ко-

гда речь идет не о силе абстрагирующего, целесообразно направленного внима-

ния на производительную функцію внутри апарата, исчезает Любовь к вещам и 

людям, исчезает продукт – остается механізм способный только создать новое. 

Насильственно прикованный к ближайшим целям человек лишен пространства 

для видения жизни в целом. Там, где мерой человека является средняя производи-

тельность – индивид безразличен, незаменимых не существует» [63, с. 311]. Отже, 

К. Ясперс підкреслює асоціальності екзистенції людини, ворожості універсально-

го порядку існування окремій особистості та значно багатшого і різноманітнішого 

змісту самості індивіда ніж норми універсального порядку. 

Не погодженість з тезою філософа стосовно асоціального характеру людсь-

кої екзистенції висловлює Р. М. Габітова. Вона вважає, що дорівнюючий характер 

соціальних стосунків не має негативно ворожого ставлення до людської індивіду-

альності. Соціальне, за її думкою, залишає місце для автономно індивідуалізова-

ного існування людини. Дослідниця також підкреслює, що антагоністичне соціа-

льне, яке відбито у Ясперсовській характеристиці соціальних відносен, нет ниві-

лює людину до абстрактної родової сутності [6, с. 147]. Однак, на підставі аналізу 

«Духовної ситуації часу» можна заперечити Р. М. Габітовій. Адже, філософ підк-
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реслює, що головна соціально-психологічна проблема його праці, яка згадана ви-

ще, полягає у пошуці та розумінні цінностей людської екзистенції, та організації 

співіснування певної кількості цілісних особистостей на певній території – саме у 

ситуації післявоєнної Німеччини. Проте, не зважаючи на досить конкретну прис-

вяченість праці «Духовна ситуація часу», методологічні розробки вирішення 

означених проблем залишаються на сьогодні надзвичайно актуальними для су-

часної світової ситуації. Дослідниця не звернула увагу на темпорально-

автентичний аспект творчості мислителя. На підставі порівняльного автентичного 

аналізу загально культурних та індивідуальних цінностей двох близьких у часі й 

кардинально різних за духовними домінантами періодів, Відзначимо, що етичні 

категорії післявоєнного періоду для індивіда займали надзвичайно важливе поло-

ження, а для людини сучасного інформаційного суспільства, в переважній біль-

шості, вистачає суто емпіричного забезпечення буття індивіда. У післявоєнний 

час людина прагнула мати сенс власного існування та жити у постійному відчутті 

себе – як цілісності. Цінності сучасного індивіда можна визначити висловлюван-

ням К. Ясперса: «Духовная деятельность в аппарате массы возможна лишь в каче-

стве умиротворения определенной части массы. Масса хочет обеспечения своего 

существования – пропитанием, эротикой, самоутверждением. Жизнь не доставля-

ет ей удовольствия, если один из компонентов отсутствует. … Она хочет быть ве-

домой, но при этом чтобы она думала, что ведет она. Для воздействия на массу 

необходима реклама» [63, с. 314]. Таким чином, порівняльний аналіз означених 

епох досить читко висвітлює зниження рівню етичних цінностей останнім часом. 

Відзначимо певний парадокс, що полягає у значній кризі духовних цінностей 

окремого індивіда – в суспільстві досить широких інформаційних можливостей. 

Отже, за думкою К. Ясперса, формування цілісної особистості – через її дія-

льність - не може відбутись у суспільстві, що існує у межах універсального по-

рядку. Таким чином, за для збереження у світовому просторі цілісного, творчого 

індивіда, образ якого формулюється у Біблії, - необхідно створити умови для ети-

чного діалогу між універсальним порядком існування та екзистенцією особистості 

[38, с. 77]. 
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Разом з твердженням про асоціальну сутність людської екзистенції, вчений 

наголошує на неможливості об’єктивного наукового пізнання даної сутності. 

Адже, філософ вважає невід’ємність соціального порядку та науки і техніки – як 

втілення останньої. Так, у другому томі «Філософії» К. Ясперс відзначає: «Все, 

що можна сказати про мене у процесі об’єктивного пізнання, належить до моєї 

емпіричної індивідуальності, яка може бути проявом мене самого в якості екзис-

тенції, у всякому випадку уникає кінцево визначеного психологічного аналізу. Ця 

межа мого знання про себе вказує косвенно на інше, про яке я не в змозі отримати 

уяву» [71, с. 107]. К. Ясперс відзначає: «Те, що для дослідження, яке орієнтується 

у світі - тобто для наукового пізнання – моє буття постає наявним буттям, що як 

емпірична індивідуальність набуває певні форми, виходячи з психологічних та 

інших причин; що за тим виступає у вигляді одухотвореної ідеї особистості, в 

своєму походженні пов’язана з екзистенцією, що у даному цілому виступає у 

суб’єктивності та об’єктивності» [75, с. 341]. Досить яскраво філософ ілюструє 

феномен людського буття. Він підкреслює, що не лише останнім часом, а й почи-

наючи з біблійних проповідників та грецьких філософів – людське буття визнача-

лось як таке, що пізніше характеризувалось як особистість. Буття людини визна-

чається як об’єктивним неосяжним та завжди єдиним незамінимим засобом само-

буття. Таким чином, самобуття людини, або його екзистенція – виступають голо-

вним засобом формування цілісної людини. Разом з тим, екзистенція, за думкою 

К. Ясперса, не є об’єктивно пізнаванним наукою. 

Отже, філософська віра забеспечує розуміння власної самості, а також чужої 

екзистенції. Р. М. Габітова відзначає: що філософ, як вже було зазначено, запере-

чує можливість наукового пізнання людської сутності. Вона підкреслює, що філо-

соф виступає прибічником розуму та захісником справжнього мислення. Останнє, 

на думку досліднийці, полягає у філософській вірі, у проясненні екзистенції, у 

трансцендуванні [6, с. 152]. Вчений вважає функціональними категоріями філо-

софського пізнання – категорії наукового пізнання. Таким чином, за для уникнен-

ня перетворення філософського пізнання, через наукові категорії філософського 

мислення – на наукове пізнання – К. Ясперс пропонує певний метод використання 
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цих категорій в означеній формі мислення. Даний метод можна визначити – як не-

гативний. Його змістом є: 

1. Використовуються лише заперечні висловлювання, які поступово підводять 

до розуміння екзистенції – самості людини. За думкою філософа, це повинно 

накреслюватись, безпосередньо, у процесі заперечення; 

2. Поняття використовуються як знаки, символи, мета яких полягає у наданні 

руху мислительній діяльності. Мислительна діяльність – як засіб – потребує 

предметного, об’єктивного мислення. 

Філософ відзначає, що слова - які втілюють у собі функцію знаків наукового 

пізнання, розбігаються зі смислом їх адресата. Ця невідповідність слів та смислу 

проявляється, якщо мова іде про вивчення людської екзистенції. К. Ясперс наго-

лошує, що перебування у сфері всезагального, від якого залежить кожна думка, 

префектує пояснення, трансцендує психологічні та логічні змісти, якими вона 

оперує. Сутнісною рисою, яка демонструє не однаковість змісту науки та філосо-

фії постає – спрямованість філософії на пізнання певної річі через вихід за межи 

всезагального, в той час, коли наука прагне пізнати все у межах означеного всеза-

гального [73, с. 102]. Філософія, за думкою мислителя, прагне трансцендувати все 

речове, об’єктивне. За допомогою категорій воно прагне осягнути те, що ніколи 

не може бути самим предметом. Але, затвердження буття постає філософствуван-

ня – як трансцендування предметності. 

На підставі обґрунтування проблеми пізнаванності сутності людської екзис-

тенції та сенсу її дій – як внутрішньої і зовнішньої поведінки – треба відзначити: 

1. Екзистенція постає науково не пізнаванною в якості об’єкту; 

2. Сутність людської самості виходить за межі науково-об’єктивного пізнання су-

то емпіричної поведінки індивіда. Отже, означена сутність є трансцендент-

ною; 

3. Засіб пізнання людської самості полягає у філософствуванні, а точніше, у філо-

софській вірі. Відзначимо, що дана віра також є трансцендентною. 

 Таким чином, сутність екзистенції може бути визначена лише філософсь-

кою вірою. Водночас, будь які дії – внутрішня або зовнішня поведінка –
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виникають під впливом феномену віри [90, с. 198]. Підкреслимо, що єдиним засо-

бом становлення цілісної людини є трансцендування власної самості через філо-

софську віру. Відповідно наданої характеристики екзистенції можна стверджува-

ти, що індивід, за філософією К. Ясперса, є мікрокосмом завдяки своїй трансцен-

дентності. 

Водночас, п’ятий пункт зазначених вище, основ Біблійної істини пов’язаний 

з проблемою світобудови – «идеи миропорядка, хотя исторически безусловные, 

но лишенные в проявлении абсолютной и исключительной значимости». Отже, 

етика соціальних відносин даної духовної істини міститься у протиставленні без-

умовності наявного буття – як феномену або факту історії – та функціонування 

феномену знання – як реалізації означеного наявного буття у якості об’єктивної 

субстанції. К. Ясперс ставить питання ролі феномену знання в екзистенції індиві-

да та його етичної функції в організації співіснування певної кількості людей, 

тобто у соціальному бутті. Отже, екзистенцію, за думкою К. Ясперса, можна ви-

значити як наявне буття лише умовно, тобто – як феномен історії [11, с. 137]. Між 

тим, як трансцендентна сутність людини не обмежується емпіричністю та 

об’єктивністю наявного буття, вона безумовно перебуває під впливом феномену 

знання. Відзначимо піітетне ставлення і повне прийняття вченим – Біблійної істи-

ни як еталону. Виникає певна парадигма Ясперсовського розуміння феномену 

знання, що має своїм змістом трансцендентну сутність означеного феномену. Ра-

зом з тим, філософ виділяє дві форми знання – емпірична та трансцендентна, що 

має смислові паралелі у структурі людської екзистенції. Остання, за К. Ясперсом, 

містить соматичну сферу індивіда або наявне емпіричне буття та психологічну 

сферу, яка відповідає трансцендентній сутності людини [35, с. 216]. Вчений підк-

реслює неможливість розриву цих сфер в конечному індивіді. Екзистенція втрачає 

себе – як сутність за умов відсутності або пригніченні однієї з сфер. В наслідок, 

для гармонійного розвитку людства і для забезпечення існування цілісної людини 

– емпірична і трансцендентна форми феномену знання мають функціонувати у 

невідривній єдності. Водночас, вчений формулює єдність обох форм знання – як 

сполучення побутового та теоретичного рівню знань. Останнє філософ виділяє – 
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як народне знання. Адже, при більш глибокому розгляді дане народне знання міс-

тить у собі надзвичайно широке інформаційне поле, як то: народні духовні тради-

ції, релігійну культуру і цінності, побутові емпіричні знання, етико-естетичні цін-

ності, й то що. Виникає питання, яким чином можна ліквідувати духовний розрив 

між технізацією життя сучасного індивіда та народним знанням – як кореляту іс-

нування означеної людини. Відзначимо, що К. Ясперс ставить технічне і народне 

знання на різні полюси етичної функції. Так, перший вид знань філософ вважає 

демонічним, який знищує трансцендентну духовну сутність людини., другий вид 

знання – конструктивним, який веде екзистенцію до трансцендентної істини. Для 

К. Ясперса постає доцільним вивчення Біблійної істини з позиції подолання етич-

ного конфлікту між технічним або науковим та народним знанням. За своїм пред-

метом та метою, останнє виступає тотожними філософському знанню. Мислитель 

підкреслює: «Философское содержание существует в народе по средствам рели-

гиозной веры» [78, с. 474]. 

Отже, на грунті п’ятого пункту, визначеної К. Ясперсом біблійної істини, 

слід виділити наступні кроки етичного вирішення конфлікту наукових та народ-

них знань: 

1. Технічні знання нашого наявного буття сучасного суспільства та особистості 

– мають залишатись категорією історії і ніколи не ставати самоціллю та са-

модостатніми; 

2. . Народні або філософські знання за допомогою власної трансценденції по-

винні стабілізувати сучасну картину світу і безпосередньо світобудову; 

3. Між тим – у обох видів знання має бути загальна, єдина мета, забезпечення 

цілісного існування індивіда. Отже, інтенційний вектор даного феномену має 

бути орієнтований на його глибинний зміст який полягає у шляху індивіда до 

опанування власної самості. 

Таким чином, дія – як формування та існування певної людини – має голов-

ним критерієм етичного оцінювання і навіть етичної норми феномен знання, що 

своїм змістом відповідає спрямованості до шляху опанування індивідом власної 

самості через трансцендування. За думкою К. Ясперса, людина, дії якої корелю-
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ються трансцендентною сутністю феномену знання. є цілісною екзистенцією, а 

відповідно у комунікації виступає у формі суб’єкт-суб’єктних відносин. 

Філософ підкреслює не замкненість світу людини та її неспроможність са-

модостатнього існування. Відзначимо, що мислитель момент Біблійної істини мо-

дулює на етичну проблему соціального буття та екзистенційної комунікації. На 

думку К. Ясперса, навіть екзистенційна цілісність індивіда не надає самодостат-

ності його існуванню. Отже, людина повинна підсилювати власну трансцендент-

ність, яка можлива лише у спілкуванні, у діалозі двох екзистенцій. Зауважимо, що 

проблема екзистенційної комунікації має своєю сутністю функціонування фено-

мену любові. Водночас, сенсом людського буття є свобода «для», тобто соціальна 

та духовна активність індивіда. Сенсом означеної свободи виступає соціалізація 

власного духовного досвіду через екзистенційну комунікацію. Адже, любов є сен-

сом комунікації. Філософ у вступі до «Всесвітньої філософії!» наголошує: «Лю-

бовь - это борьба за комунікацію» [62, с. 157]. Таким чином, любов – як духовний 

вимір людського буття – постає необхідною умовою існування конечного індиві-

да. Вчений зазначає, що будь який феномен буття людини корелюється вірою та 

знанням. Слід відзначити, що віра та знання мають функціонувати лише у модусі 

трансцендентного як сутності духовних вимірів людського буття. Адже, вважає 

філософ, що у разі не відповідності соціальній та індивідуальній організації люд-

ського буття життя конечної особистості втрачає свій сенс, а відповідно і втрачає 

себе. Так, наступним пунктом Біблійної істини духовного існування людства вче-

ний визначає: «Не состоятельность всякого порядка на границах» [78, с. 472]. От-

же, цим пунктом мислитель підкреслює думку, що будь який об’єктивно науко-

вий порядок існування має свої межі, а, відповідно, все те, що знаходиться за ме-

жами означеного порядку, не підлягає раціональному пізнанню. Таким чином, не 

можна прогнозувати та планувати людське існування методами наукового знання, 

так як екзистенційна сутність корелюється лише трансцендентними феноменами 

віри та знання. 

К. Ясперс відзначає, що саме впізнання змісту та сенсу по за межею існу-

вання, доступного раціональному пізнанню, є наближенням до Бога. Філософ під-
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креслює: «Узнавание крайнего – есть последнее прибежище у Бога» [78, с. 160]. 

Відзначимо, що знання, які індивід отримує в момент вибору у межовій ситуації 

постають божественними, а, відповідно, і не належать до наукових знань. Філо-

соф інтерпретує їх як інтуїтивне розуміння. Таким чином, досить важливою хара-

ктеристикою трансцендентного знання – як кореляту людського буття – виступає 

його інтуїтивність. 

Отже, сутнісною характеристикою етичного змісту означених феноменів є 

їх інтенціональність до трансценденції. Філософ вважає головним виміром етич-

ної позитивності віри та знання - їх функціонування в контексті свободи «для» 

[55, с. 177]. Так, проблема вибору між добром та злом, що продукуються означе-

ними феноменами, вирішується вченим на користь позитивної етичної сутності – 

функціонуванням у екзистенційному просторі феномену любові. Саме любов в 

образі родини, як її онтологічної сутності, постає домінантою духовних вимірів 

людського буття, а також домінантою віри та знання, які у свою чергу, є кореля-

тами означеного буття. 

Отже, феномен любові, як єдине, що є вічного у людині, визначає трансцен-

дентну спрямованість віри та знання. 

Між тим, ретельний аналіз творчості К. Ясперса дозволяє зазначити екзис-

тенційно-етичну форму феноменів, які досліджуються. Так, етичний позитив у 

житті людини створюють дії, які спрямовані на формування та утримання ціліс-

ності самості індивіда. Однак, дана цілісність має місце лише у разі кореляції бут-

тя індивіда феноменом екзистенційного або трансцендентного знання – на проти-

вагу науковому знанню. Отже, за думкою К. Ясперса, істинні знання функціону-

ють у формі народних знань, структура яких досить складна [39, с. 94]. До остан-

ньої належать народний національний духовний досвід, релігійні настанови та 

безпосередньо релігійна віра, і нарешті, філософська віра, як свобода екзистенції, 

а також як віра людини у власні можливості. Слід відзначити, що головний шлях 

набуття людиною народних знань, тобто феноменів віри та знання, полягає у фе-

номені інтуїції та екзистенційної комунікації. Таким чином, народні знання – як 

структурну субстанцію, що корелює у соціальному бутті у формі феномену ідеї. 
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Елементами, які складають ідею, виступають шифрограма феномену знання та 

розуміння даної шифрограми через екзистенційну комунікацію. Адже, остання 

ґрунтується на феномені віри. 

Між тим, екзистенційна комунікація виступає другим етичним виміром фе-

номенів віри та знання.  

Водночас, активну етичну сутність віри та знання визначає об’єктивно-

емпіричний, тобто науковий підхід до розуміння людської самості. Вчений вважає 

надто небезпечною організацію соціального буття на підставі об’єктивно-

емпіричного методу та технізації людського буття [24]. Отже, як противагу дано-

му негативному процесу, філософ пропонує як духовний порятунок людства – 

феномени трансцендентного знання та філософської віри. Мислитель розглядає 

умови та засоби досягнення рівня трансцендентності. Необхідною умовою досяг-

нення зазначеного рівню виступає цілісність людської самості, а головним засо-

бом – екзистенційна комунікація. 

Внаслідок, сфера трансцендентного виступає єдиним місцем єднання люди-

ни з Богом. Саме тому трансцендентність надає феноменам віри та знання абсо-

лютного позитивного етичного сенсу. 

Результати дослідження трансценденції, як етичного змісту співвідношення 

віри та знання у філософії К. Ясперса систематизовано у схемі.  

Таким чином, згідно мислителю, трансценденція стає етичним сенсом спів-

ввідношення віри та знання – як цілісного феномену. Категорія любові виступає 

смисловим центром у стосунках віри і знання з трансценденцією. 

 

3.3. Культурологічна перспектива співвідношення віри та знання у фі-

лософському дискурсі К. Ясперса 

 

Дослідження сутності фундаментальних феноменів людського буття, віри та 

знання, не може вважатись ґрунтовним та закінченним, якщо не буде проведено 

ретельний аналіз ролі фундаментальних корелятів екзистенції індивіда у культу-

ротвірному процесі. 
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 В інтерпретації К. Ясперсом сутності культурного процесу слід виділити ка-

тегорію міфу. Вчений підкреслює, що міф не лише оточує екзистенцію, а і напов-

нює її самость. Він на рівні первинного ізотеричного знання формує етико-

естетичні цінності, культурні домінанти, то що [49, с. 59]. Дана категорія виконує 

багато функцій в організації існування індивіда, соціального буття, а також скла-

дає необхідний продукт психічної сфери людини. Варто виділити функції міфу: 

1. Соціальна функція – полягає у захісній роботі міфа в умовах протистояння 

індивіда узагальненому життю соціума. Означена захісна функція міфа не 

може бути дорівняна соціальній масці, за термінологією Е. Фрома. Внаслі-

док, міф не є соціальною роллю особи, а мовою трансцендентного – міф на-

буває форми межи між універсальним порядком існування та трансцендент-

но-асоціальною сутністю індивіда; 

2.  Індивідуальна функція міфа полягає у звільненні екзистенції від тягаря бу-

денних соціальних та психологічних проблем. Через міфологічну мову лю-

дина знайомиться та переживає внутрішнім досвідом трансцендентні істини. 

Так, звільнення індивід набуває духовної чистоти і свободи. Отже, сутністю 

індивідуальної функції міфа стан внутрішнього катарсису. 

Таким чином, саме міф, як мова трансценденції, виступає грунтом як духо-

вної так і матеріальної культурної діяльності. Адже, творчій процес в екзистенції 

має своєю сутністю процес генерації міфів, тобто міфотворчість. 

Між тим, головне джерело трансцендентної та онтологічної істини – Біблія 

– є міфологічною мовою, закодованою системою екзистенційних, соціальних та 

світобудовних цінностей та знань. Філософ вважає, що саме Біблія постає джере-

лом трансцендентної істини екзистенції людини. Святе письмо має міфологічну 

мову. К. Ясперс підкреслює надзвичайну актуальність та необхідність духовних 

постулатів і міфічних образів Біблії: «Мифологическое мышление нельзя преодо-

леть. Оно свойственно всякому времени. Наше общение с мифом никогда не кон-

чается» [50, с. 100]. Мислитель підкреслює неприходяще значення міфа для існу-

вання світу. К. Ясперс у вирішенні питання актуальності та активізації Біблійних 

міфів у сьогоденні – надає перевагу індивідуальній або катарсисній функції міфу. 
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Вчений наголошує: «истина не является знанием. Миф не сводим к понятию. Миф 

это язык в картинах, образах, представлениях, воззрениях и событиях, имеющих 

сверхъестественное значение» [77, с. 95]. Отже, для забезпечення перспективи 

людського існування, організатором культурного простору сучасності має бути 

Біблійний міф. Філософ пропонує сприймати Біблію – як тайнопис, як шифри, що 

допомагають людині досягти стану екзистенційного просвітлення. Вчений інтер-

претує сутність Святого письма у контексті філософсько-релігійної позиції М. 

Лютера. К. Ясперс підкреслює, що у Біблії розмовляє з нами Бог через особливу 

таємничу мову. Про те, проблема екзистенційного одкровення для К. Ясперса по-

стає найсуттєвішою у розгортанні межової ситуації. Адже, остання виступає буді-

вним феноменом як існування індивіда, так і існування людської спільноти в ці-

лому. Вирішення межової ситуації на сьогодні є надзвичайно гострою проблемою. 

У сучасному суспільстві переважну більшість даних ситуацій складає протисто-

яння екзистенції та техніки. Важливо для майбутнього існування людства зберег-

ти цілісність людської самості, як мікрокосму. Філософ пропонує вирішити про-

блему даного протистояння через переведення його у сферу діалогу. Саме тому 

він наголошує на необхідності функціонування біблійних міфів у культурному та 

екзистенційному просторі індивіда. За думкою Мислителя, лише означені міфи за 

допомогою захісної та катарсисної функціям, а також особливої і таємничої мови 

Біблії, здатні зупинити тиск техніки на екзистенцію та встановити рівноправні 

стосунки між людиною і світом. Однак, необхідно пам’ятати головну умову цього 

діалогу, яка полягає у сфері людської свідомості, а точніше, у самосвідомості ін-

дивіда. 

К. Ясперс категорично заперечує можливість раціонального тлумачення Бі-

блійних істин. Він досить різко виступає проти концепції деміфологізації Р. Буль-

тмана [50, с. 103]. Таким чином, головною умовою культурологічної перспективи 

людства слід вважати трансцендентні знання, які опановуються індивідом через 

екзистенційну віру. Адже, філософ відзначає: «Наука является как бы трамплином 

для трансцендирующей мысли. В самом завершенном научном познании постига-

ется только незнание и в незнании осуществляется трансцендирование с помо-
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щью специфических философских методов. Именно философии принадлежит за-

слуга осознания незнания. Только натолкнувшись на границы своего мышления, 

осознав его конечность – человек в незнании постигает свое бытие. Это происхо-

дит в экзистенциальном акте веры» [77, с. 111]. Увагу на означений агностицизм 

К. Ясперса звертає увагу західноєвропейській філософ Ж.Беннетт. Він підкрес-

лює: «Філософсько-екзистенційна віра виникає там, де всезагальне пізнання не 

можливе» [81, с. 450]. 

Між тим, К. Ясперс визначає феномен віри вже на початку своєї творчості. 

Віра – є всеохоплюючою. Вона не просто одинична сила та не окремий зміст, не 

специфічно релігійне, а остання сила духу. З вірою пов’язана діалектична течія, 

нескінченна проблематика – сумніву та жаху. Її сенс завжди спрямований на про-

цес становлення та майбутнє, а відповідно на вічне і позачасове [86, с. 152]. Отже, 

віра це не лише певний стан, а й певний процес. Філософ наголошує на діалекти-

чному характері віри. Мислитель зазначає: «Вера не означает не определенное со-

держание, не догму. Догма может быть выражением исторического содержания 

веры, но может и ввести в заблуждение. Вера есть то, что наполняет смыслом че-

ловеческое существование и движет им, связывая его с изначальностью бытия» 

[65, с. 112]. К. Ясперс не протиставить віру знанню. Він наголошує на тому, що 

віра не є попередньою сходинкою знання, а постає актом, який робить можливим 

свідомий рух до знань. Мислитель вважає – у вірі людина існує суб’єктивно, а у 

знанні вона опановує де що дійсно об’єктивно. 

 За думкою мислителя обидва феномена - віра та знання - формують мікро-

косм людської екзистенції. Порушення внутрішньої узгодженості між означеними 

феноменами одночасно руйнує цілісність індивіда. Так, домінантою ясперсовсь-

кої наукової концепції є асоціальну суб’єктивність конечного індивіда [31, с. 15]. 

Узгодженість феноменів віри та знання в існуванні людини має полягати в підпо-

рядкованості останнього феномену – першому. Саме тому вчений багато уваги 

приділяє дослідженню феномена віри та його функціонуванню у екзистенційному 

процесі. 
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Слід навести Ясперсовську типологію віри: віра в Бога, віра в людину та ві-

ра в можливості, що є у світі [65, с. 115]. Значення віри в Бога він обґрунтовує че-

рез аксіому, що Божество є джерелом та метою. Лише у меті людина знаходить 

надійну заслону та набуває спокою. Філософ глибоко переконаний в тому, що 

тільки завдяки Богу людина стає людиною – як активним цілісним світовим 

суб’єктом. Він вважає, що індивід, який втратив трансценденцію втрачає можли-

вість перспективи власного екзистенційного руху. Адже, в разі означеної втрати, 

особа, за думкою філософа, знищує власну екзистенцію – як феномен – і перестає 

бути саме людиною. 

Між тим, цінність віри, за К. Ясперсом, полягає у наданні екзистенції її го-

ловної і необхідної якості – свободи. Він підкреслює: «В свободе заключены ис-

токи наших действий и сознание нашого бытия. То, что есть человек, это не толь-

ко содержание знания, но и вера» [78, с. 450]. К. Ясперс також відзначає: «Транс-

цендентная помощь человеку проявляется в том, что он осознает, что он может 

быть самим собой. Тем, что он может быть зависим только от самого себя – он 

обязан поддержке трансценденции. Человек - как предмет исследования и как 

свобода познаются из разных источников. Первый становится содержанием зна-

ния, второй – основной чертой нашей веры… При попытке превратить свободу в 

содержание знания сразу же возникает особая форма суеверия» [78, с. 451]. Таким 

чином, саме завдяки трансценденції, а по відношенню до релігійної свідомості – 

завдяки Богу, людина стає людиною, набуває свободи, та завдяки останній самоу-

свідомлює себе – як цілісний феномен. Отже, віра виступає формоутворюючою 

категорією феномену свободи, який за К. Ясперсом постає невід’ємною умовою 

екзистенційної комунікації. Віра на рівні фундаментального екзистенціалу людсь-

кого буття стає головною умовою не лише інтерсуб’єктивності, а й забезпечує ку-

льтурно-інтеграційні процеси транс культурної комунікації. Відзначимо, що у су-

часному інформаційному та пост матеріальному суспільстві питання транс куль-

турної комунікації та свободи, вцілому, є надзвичайно актуальними, про що свід-

чить пильна увага суспільної та філософської думки сьогодення. Водночас, К. Яс-

перс підкреслює: «Свобода человека не отделима от осознания его конечности» 
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[78, с. 450]. Так, самоусвідомлення пов’язано з категорією конечності, або межи. 

Внаслідок, сутністю самосвідомості, яка полягає у взаємодії категорій свободи та 

межи,  виступає феномен відповідальності. Останній, згідно мислителю, охоплює 

можливості та вчинки індивіда, які формують об’єктивну реальність. За думкою 

філософа, глибинний сенс відповідальності полягає у співвідношенні можливос-

тей та вчинкив індивіда з екзистенцією, що поряд з ним. 

В роботі «Філософська віра» К. Ясперс відзначає: «Идея комуникации - это 

не утопия, а – вера» [78, с. 508]. Отже, саме екзистенційна комунікація виступає 

фундаментальною умовою набуття стану свободи. За його думкою, спроба дове-

дення і обґрунтування феноменів свободи та екзистенційної комунікації за допо-

могою досвідних даних – руйнує та унеможливлює існування цих феноменів. От-

же, дані феномени та їх функціонування окреслюють другий тип віри – віри у лю-

дину. 

Третій тип полягає у сфері віри людини у власні можливості у світі. Визна-

чимо даний тип віри – як спробу К. Ясперса віднайти форму діалогу між асоціа-

льною внутрішньою сутністю людини та її необхідним і тому невід’ємним моду-

сом існування у суспільстві. Вчений наголошує на тому, що саме у світі зосере-

джуються всі можливості людської сутності та лише практика є формою діалогу 

екзистенції і оточуючого світу. Однак, слід пам’ятати головну рису людської 

практики, яка полягає у необмеженості. Сутність полягає у постійному здійсненні 

екзистенційного прорива за межи вже досягнутого, а відповідно – за межи свого 

існування. Таким чином, глибинною властивістю людської практики є її інтенціо-

нальність до трансцендентності, головною рисою якої К. Ясперс вважає необме-

женість. Водночас, філософ наголошує на засобі відкриття екзистенцією оточую-

чого її світу, який полягає у трансцендуванні. Внаслідок, перед людиною відкри-

вається не обмежена кількість можливостей. На думку вченого, головну увагу ін-

дивід, в процесі своєї практики, має приділити своїм можливостям та завданням. 

Так, екзистенційна сутність категорії можливості міститься у етичному модусі 

людського буття – відповідальності, що є сенсом феномену свободи. Отже, голов-

ною умовою набуття індивідом свободи є перебування екзистенції у процесі прак-
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тики. К. Ясперс шанує і виділяє активно діючу людину. Здобуття людиною віри у 

власні можливості відбувається лише у процесі практики. А. Н. Тіпсіна підкрес-

лює відсутність феномену знання у даному типі віри. Вона визначає цей тип тер-

міном К. Ясперса: «Вера есть встреча экзистенции с трансценденцией» [50, с. 

437]. Однак, у стосунках людини та світу не може бути відсутній феномен знання. 

Філософ наголошує на обов’язковому функціонуванні феномену знання в стосун-

ках: людина – світ. Адже, ці знання не є механізмом або методом, а постають у 

формі внутрішнього шляху екзистенції до трансценденції, у якості інсайту [82, с. 

63]. Слід виділити екзистенційний та світовий модуси феномену знання в процесі 

їх діалогу або у стані третього типу віри, за К. Ясперсом. Екзистенційним моду-

сом є зазначене вище одкровення та інсайт. Світовим модусом виступає відкри-

тість, не замкненість світу, що досягаються через трансценденцію, яка у власну 

чергу реалізується у феномені практики. Таким чином, філософ переосмислює 

сутність та призначення феномену віри з урахуванням умов та можливостей су-

часного соціального буття. Він вважає перспективним напрямком у процесі роз-

витку теології та реформації віри – трансформацію релігійної віри у філософську 

віру. Саме остання, за думкою вченого, здатна вирішити соціальні та особистісні 

проблеми сьогодення. Разом з тим, за К. Ясперсом, головною та історично найва-

жливішою є віра в Бога. Філософ підкреслює, що лише означена віра виступає га-

рантом людського гуманізму, а відповідно і подальшого розвитку людства. Таким 

чином, фундаментальним грунтом філософської віри постає віра в Бога. 

Водночас, мислитель виділяє три форми марновірства: демонологію, обоже-

ствління людини та нігілізм. Перші дві форми марновірства, за думкою К. Яспер-

са, виступають ерзацом віри. Вчений підкреслює їх загальні рисі – відсутність 

трансцендентності та, відповідно, втрата людської самості. Ці форми для філосо-

фа є неприйнятними. Саме до цих категорично неприйнятних для нього форм він 

адресує глобальну проблему соціального буття сьогодення, яка полягає у проти-

стоянні техніки та людини, у гіперболізації ролі феномена знання в житті індиві-

да, та функціонування його як методу або механізму, а також як наслідок – техно-

генної катастрофи людства [70, с. 133]. У ситуації, коли людина занурюється у 
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безліч можливостей, їй надзвичайно потрібна трансценденція. Але, на разі відсут-

ності останньої - людина втрачає власну індивідуальність, свою самость, на підс-

таві чого індивід потрапляє у залежність до даних можливостей. Отже, у зазначе-

ній ситуації в суспільстві та житті окремого індивіда починає функціонувати фе-

номен знання – як метод. Відзначимо, що найгірше у даному функціонуванні є 

його перетворення у соціальний корелят – ідеологію. Цей корелят, за думкою 

вченого, втілює універсальний порядок існування та знищує свободу людини, а 

відповідно її екзистенційну цілісність. Отже, у ерзаці віри досить яскраво проде-

монстровано співвідношення віри та знання. Таким чином, єдиним виміром спів-

відношення феноменів віри та знання є орієнтування їх на збереження цілісності 

екзистенції. К. Ясперс вважає, що в ситуації, коли суспільство функціонує у ме-

жах ерзацу віри – знання також виступають ерзацом власного феномену, який вті-

люється у владі техніки та наукового знання над екзистенційним знанням, яке є 

трансцендентним [82, с. 143]. 

Ретельний аналіз видів невір’я дозволяє виділити їх головні риси. Так, сут-

нісною рисою демонології К. Ясперс вважає наявність у даному виді додаткового 

іманентного простору, який розташовано між буттям людини та буттям Бога. 

Вчений наголошує на можливості існування цього іманентного простору за двома 

причинами: 

- перша полягає у ствердженні: «Существует только Бог и мир и ничего между 

ними нет. Всякая реальность может быть только языком Бога, который пред-

стает в виде шифра...» [77, с. 119]; 

- друга причина міститься у втраті людиною феномену свободи в умовах демоно-

логічної свідомості. 

У такому суспільстві індивід сприймає свободу – як абсолютну покірність 

долі. Адже, як вже було відзначено, саме свобода виступає не лише духовним ви-

міром людського буття, а й головною умовою екзистенційної цілісності та сутніс-

ною рисою феномена віри. Філософ прагне попередити небезпечні наслідки дру-

гого виду марновірства – обожествлення окремої людини. Мислитель підкреслює, 

що наслідком функціонування даного ерзацу віри виступає догматизм, який, руй-
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нує багатомірність людського існування. Він наголошує: «Единственное умертв-

ляет множественность» [78, с. 439]. 

 Отже, третя форма марновірства є поєднанням матеріалізму та буддизму 

[92, с. 145]. 

 Разом з тим, дослідження творчості К. Ясперса дозволило обґрунтувати ав-

торську інтерпретацію сутності функціонування феномену віри. Так, головною і 

невід’ємною рисою віри є трансцендентність, відсутність якої характеризує мар-

новірство. Головною онтологічною характеристикою практики постає її тотож-

ність з трансценденцією у своїй безмежності, що набуває образу дії – рух. Отже, 

віра – як онтологічна сутність – виступає у процесі світобудови та історії людства 

у формі руху. Цей рух можна розглядати, як культурологічний, духовний або ети-

чний, а також як рух екзистенційної енергії. 

Зазначимо, що за філософією К. Ясперса, ерзац феноменів віри та знання в 

онтологічному сенсі є протилежністю віри – тобто абсолютно статичними. Таким 

чином, наведені філософом форми марновірства та ерзацу феномену знання не 

можуть забезпечувати історико-культурний розвиток, а також не спроможні за-

безпечити діалог співіснування конечної екзистенції та соціального буття. 

Отже, культурологічна перспектива людства полягає у філософській вірі та 

екзистенційному знанні. 

Дослідниця А. Н. Тіпсіна відзначає, що філософська віра в творчості К. Яс-

перса відіграє роль засобу в процесі формування нового світогляду та розрахована 

на певний рівень освіти [50, с. 122]. Між тим, феномен філософської віри є не ли-

ше засобом формування світогляду майбутнього, а постає значно багатомірнішою 

сутністю людського буття. Мислитель відзначає: «Истина веры, которой я живу, 

безусловно исторично исторична и однократна в своїм проявлении. Она не может 

быть одинаково значимой для всех. Эта истина для экзистенции. Она носит глу-

боко личный характер. Экзистенциальная истина идентична с обдумывающим, 

так – что он с нею живет и умирает. Поэтому она должна быть исторична и не 

может быть общепризнанной для всех» [77, с. 123]. Отже, виникає досить важливе 

розуміння феномену віри у часовому аспекті. Так, за думкою філософа віра є суто 
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індивідуальним, суб’єктивним явищем. Вона породжується лише у екзистенції 

конечної людини та мала б набувати своє завершення саме у цій конечності. Між 

тим, вчений наголошує на безумовності історичності феномена віри. В наслідок 

цього він формулює означений феномен – як історично незмінний, а тому вічний. 

Таким чином, К. Ясперс виходить на проблему встановлення зв’язку між макро-

космом всесвіту та мікрокосмом людської екзистенції. На думку вченого, зв’язок 

між чіткими межами мікрокосму людини та безмежністю макрокосму всесвіту ві-

дбувається через функціонування феномену віри у житті окремого індивіда. Віра, 

завдяки своїй спрямованості до трансценденції, надає людині можливість отрима-

ти вічність свого існування. Дане дослідження відстежує позицію К. Ясперса, сто-

совно зв’язку історичного та індивідуального аспектів віри з онтологічною кате-

горією руху. Динаміку останнього визначає конечний індивід, статику – історична 

цілісність та незмінність віри. Відзначимо, що мікрокосм окремої особи – через 

феномен віри – формує макрокосм історії людства та всесвіту. 

Виникає питання – на підставі яких категорій відбувається означений пере-

хід тимчасового аспекту віри до вічного, а також, яким чином забезпечується ці-

лісність феномену віри? За для відповіді на означене питання філософ звертається 

до другого кореляту людського буття та разом з тим, до другого екзистенціалу іс-

нування індивіда – до феномену знання. За визначенням істини віри вчений звер-

тається до визначення істини знання. Він відзначає: «Истина знания это истины 

человеческого рассудка вне сознания вообще. Они – общеприняты, их правиль-

ность всегда можно доказать и для человека они всегда остаются чем то внеш-

ним» [77, с. 124]. Мислитель вважає феномен знання зовнішнім для людської 

природи, який спрямовано на фіксацію всезагального, на фіксування вічного мак-

рокосму – що оточує людину. Так, знання як і віра у своїй цілісності пов’язують 

два світи – макрокосм та мікрокосм. Отже, сенс цілісності віри полягає у екзисте-

нції людини, а сенс цілісності знання міститься у процесі опанування макрокосму 

окремим індивідом. Позитивний модус знання втілено у народних духовних тра-

диціях. Означений модус можна визначити – як екзистенційні знання. Аналіз тво-

рчості філософа дозволяє визначити екзистенційне знання у більшій мірі – не-
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знанням, ніж знанням. П. П. Гайденко підкреслює: «Границы знания указывают 

на ничто, а на нечто существующее, но не могущее быть предметом знания. Само 

является предметом незнания, а значит веры. Незнание выступает для Ясперса не 

только как субъективнйй показатель человеческого разума, но и как объективный 

показатель особого рода бытия – трансценденция. Трансценденция это по Яспер-

су тот предмет по отношению к которому вера и знание теперь совпадают» [7, с. 

76]. 

Дослідниця відзначає позицію активного агностицизму в філософії К. Яспе-

рса. Між тим, аналіз творчого надбання мислителя обґрунтовує каузально-

смислову концепцію даного типу агностицизму. Вона полягає у онтологічному 

грунті філософського дискурсу вченого та специфіці співвідношення віри та 

знання за К. Ясперсом. Так, активність Ясперсовського агностицизму ґрунтується 

на його теорії темпоральної автентичності, засобами якої виступають екзистен-

ційна комунікація, любов та розуміння шифрограми феномену знання. Відзначи-

мо, що останні категорії, згідно філософії К. Ясперса, функціонують в якості ви-

робних елементів співвідношення віри та знання. 

Отже, індивід, який існує у культурному просторі потребує толерантної ак-

тивізації феноменів віри та знання. На сьогодні, даний процес стає визначним у 

розвитку Української та світової культури. Про це свідчить загальна орієнтація 

інтелектуальних та духовних процесів у інформаційному та пост матеріальному 

суспільстві, спрямованих на єдину цінність – формування цілісної моральної со-

ціально активної особистості [30, с. 14]. К. Ясперс – як психолог, вважає голов-

ною проблемою існування індивіда - взаємоузгодженість власного буття та буття 

зовнішнього світу. Вчений бачить вирішення даної проблеми гармонійного функ-

ціонування віри та знання. П. П. Гайденко підкреслює, що моментом істини спів-

функціонування віри та знання в екзистенції людини є стан трансценденції. За 

думкою К. Ясперса, у соціальному бутті сьогодення існують ножиці між явищами 

віри та знання. На полюсах цих ножиць розташовані форми означених феноменів. 

На їх першій діагоналі - екзистенційна істина віри та її теологічна гіперболізація, 

на іншій діагоналі посідають екзистенційне знання та його гіперболізована науко-
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ва форма і, нарешті, гвинтиком, який узгоджує гіперболізацію означених феноме-

нів є явище трансценденції. Так, як швацькі ножиці формують і обумовлюють 

форму одягу людини та його зовнішній вигляд в цілому, так й філософсько-

культурологічні ножиці К. Ясперса обумовлюють життя індивіда та формують 

культурний простір даної людини. 

Питання протиставлення науки та релігії у К. Ясперса активно мусується в 

критиці індустріального періоду. Разом з тим, мислитель акцентує увагу на про-

блемі втрати віри в разі протистояння наукового знання вірі. Він вирішує дану 

проблему у площині протиставлення філософії та релігії. Адже, у даному випадку 

мова іде не про протиставлення феноменів знання і віри, а про протиставлення 

двох видів віри – віри у одкровення та віри у розум. А. Н. Тіпсіна підкреслює, що 

тріада: наукове знання, філософська віра, релігійна віра, пропонується Ясперсом з 

метою захистити релігію від наукової критики [50, с. 240]. Водночас, ідеологічна 

обмеженість її даної дослідницької концепції  обумовлює необхідність більш ши-

рокої інтерпретації джерел та завдань взаємодії у даній «трійці». Разом з тим, 

означений образ ножиць співвідношення феноменів віри та знання, як загально 

світове історико-культурне явище, у сучасному соціумі набуває у філософії К. 

Ясперса сенсу джерела культурного прогресу людства. Останній, саме у своїй си-

мволічності наближається до сутності філософської віри. 

Між тим, існує певне розходження в інтерпретації видіів віри К. Ясперсом 

та його коментаторами. Переважна більшість авторів критичної літератури прагне 

надати досить конкретну характеристику феномену філософської віри – як голов-

ного функціонального феномену у творчості мислителя. Водночас, К. Ясперс фо-

рмулює сутність філософської віри досить широко та багато функціонально. Але, 

в цілому головна функція філософської віри полягає у творчий функції світового 

порятунку і конечного індивіда. Наприклад, у ґрунтовній праці А. Н. Тіпсіної, де 

уважно вивчається сутність категорії віри, існує розходженя між Ясперсовською 

філософською концепцією та її інтерпретацією даною дослідницею. Воно полягає 

у визначенні вченою філософської віри – як акту екзистенції, в якій трансценден-

ція усвідомлюється в своїй дійсності [50, с. 125]. Однак, К. Ясперс в роботі «Фи-
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лософская вера» формулює: «Вера это встреча экзистенции с трансценденцией» 

[78, с. 437]. Так, мислитель визначає віру в цілому, як феномен людського буття. 

Поряд з цим, визначення віри в цілому не може відповідати характеристиці лише 

одного з її видів. 

У дослідницькій літературі підкреслюється різно функціональність та від-

мінна сутність філософської та релігійної віри. Мислитель вважає релігійну віру 

невід’ємною частиною філософської віри. Адже, саме релігійна віра є джерелом 

та грунтом філософської. Вчений у праці «Філософська віра» зазначає, що філо-

софський зміст перебуває в народі засобами релігійної віри [78, с. 474]. Отже,     

К. Ясперс визнає джерелом філософського знання «народні знання» та релігійну 

віру. Питання першості у обох видів віри доцільним розглядати лише в контексті 

проблеми екзистенційного конфлікту між споконвічними духовними цінностями 

релігії та цінностями, що формуються сучасними науковими технологіями. Від-

значимо, що мислитель вважає головною рисою філософської віри категорію сво-

боди [33, с. 79]. Внаслідок, К. Ясперс проголошує відсутність у філософській вірі 

суб’єкту і об’єкту. Він вважає, що в даному виді віри присутні лише суб’єкт-

суб’єктні стосунки. Вчений підкреслює, що при наявності суб’єкту та об’єкту ві-

ри, в разі втрати одної з складових – вона перетворюється або у марновірря або у 

догму. Саме тому філософська віра є водночас і вірою, яку ми сповідуємо і віра, в 

яку ми віримо. Філософську віру можна уявити тільки як те, що є водночас і 

суб’єктом і об’єктом. Між тим, означеною рисою володіє у К. Ясперса категорія 

охоплюючого. Мислитель визначає дану категорію основним знанням. Водночас, 

вона виступає центральною у онтології мислителя. Аналіз творчості К. Ясперса 

дозволяє визначити її історичний грунт. Він розглядає «охоплююче» разом з Кан-

тівською «річчю у собі», яка не може бути об’єктом, що протистоїть суб’єкту.     

К. Ясперс виділяє два вида охоплюючого: 

1. З об’єктивної точки зору – це буття у собі, в якому ми охоплені; 

2.  З суб’єктивної точки зору – це буття, що є ми самі. Перший вид означеної 

категорії філософ визначає – як світ та трансценденцію. Світ К. Ясперс розг-

лядає – як буття, крихіткою якого виступає наше існування. Трансценденція, 
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за думкою мислителя, є тим – в чому людина не приймає участі. Адже, світ 

існує не сам по собі, він не містить у собі власної основи, за його межами іс-

нує щось більше за нього – трансценденція. 

Другий вид охоплюючого – буття, яке є ми, розпадається на чотири види 

буття: наявне буття, свідомість взагалі, дух та екзистенцію. Дослідження онтоло-

гічної сутності охоплюю чого дозволяє відзначити, що кожен з видів буття міс-

тить у собі протиріччя суб’єкту та об’єкту. Адже, підкреслює К. Ясперс – 

«Об’ємлющее, которое есть мы сами всегда является полярностью субъекта и об-

ъекта» [74, с. 177]. Філософ розглядає цю думку наступним чином: 

1. Ми – як наявне буття - це внутрішній та зовнішній світ; 

2.  Ми - як свідомість взагалі – свідомість та предмет; 

3.  Ми - як дух – ідея у мені та об’єктивна ідея; 

4. Ми - як екзистенція – екзистенція та трансценденція. 

 Отже, дане буття вчений називає світом. У четвертій полярності це буття 

має назву трансценденція. Категорія охоплюючого свідчить про непізнаванність 

буття у собі та світу в цілому. Між тим, згідно багатьом вченим, саме констату-

вання тези про обсолютну непізнаванність дійсності – стало на засаді мислення 

охоплючого [89, с 278]. 

 Внаслідок проведеного дослідження категорії охоплюючого відзначимо, що 

по відношенню до полярностей, які виступають у згаданій категорії, К. Ясперс 

виділяє віру в широкому сенсі та справжню віру. За думкою К. Ясперса, віра, у 

якій усвідомлюється охоплююче у трьох перших полярностях – має назву віри у 

широкому сенсі. Між тим, як віра у загальному сенсі – є актом, в якому відбува-

ється усвідомлення трансценденції екзистенцією. 

Дослідження філософського дискурсу К. Ясперса обгрунтовує метод, що ві-

дрізняє види віри. Він полягає у критеріях історії різних видів буття. Водночас, 

мислитель дотримується концепції множинності історії. Відповідно цій множин-

ності філософ виділяє певне коло істин, які належать до кожного з видів охоплю-

ючого – що є ми. Отже: 
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1. Для першого типу охоплюючого, що є ми – емпіричного буття - істина скла-

дає безпосередньо чуттєво сприйняте, інстинкт практичної користі; 

2.  Для свідомості взагалі істиною є очевидність правильності; 

3.  Істина Духа - переконаність; 

4.  Екзистенція опановує істину у вірі. 

Лише віру в екзистенційному акті, в якому опановується трансценденція, К. 

Ясперс називає істиною вірою. Про те, все, що існує як буття об’єктів у свідомості 

взагалі, а відповідно обмежено цим, здатне у кращому випадку бути основою для 

стрибка в трансценденцію. 

 Разом з тим, філософ визначає феномен істинної віри – як єдність знання, 

мислення та буття [5, с. 109]. Отже, дослідження феномену віри у філософії К. 

Ясперса натикається на досить цікаве спостереження. Адже, вище було наголо-

шено на відокремленості полярностей емпіричного буття, свідомості, духу та ек-

зистенції за критеріями історичного аналізу, а також було визначено сутність 

справжньої істинної віри. Однак, відзначені позиції вченого дозволяють зауважи-

ти на більш глибинну сутність як феномену віри так й історичного процесу. Розу-

міння історії не обмежується її множинністю. На підставі єдності всіх полярнос-

тей або всіх типів охоплюючого, що є ми, відзначимо, що в історичному процесі 

має бути певна єдність [37]. У вступі до всесвітньої історії філософії К. Ясперс ві-

дмовляється від родової сутності людини – як її глибинного сенсу існування та 

соціальної гарантії історичного руху. Підкреслимо, що відмовою від гомінізму   

К. Ясперс доводить позицію асоціальності конечного індивіда, але разом з тим, 

його цілісності. Таким чином, вчений наголошує на єдиному джерелі історичного 

руху – на екзистенційній комунікації. Зазначимо, що алтарем та джерелом озна-

ченої комунікації, за філософією К. Ясперса, виступає феномен родини, який ви-

конує функцію порятунку індивіда від самоти власного існування. Аналіз творчо-

сті К. Ясперса дозволяє обґрунтувати філософське положеня мислителя, що саме 

в родині людина позбавляється своєї асоціальності. Таким чином, феномен роди-

ни можна вважати – як об’єктом, так і певним станом людської свідомості або 

душі. Підкреслимо, що означена сутність родини є структурним елементом онто-
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логії К. Ясперса так як поєднує два світи – асоціальний, світ людської екзистенції, 

та соціальний, світ науки, техніки та універсального порядку існування. Отже, 

примирення двох світів, невід’ємно присутніх у житті кожної людини, є надзви-

чайно важливим моментом у філософії вченого, на який не звертають увагу дослі-

дники творчості мислителя. 

Між тим, феномен родини досить багатомірний та багатофункціональний. 

Внаслідок примирення двох сутностей людського існування – асоціального та со-

ціального – відбувається також і примирення наукового знання, як методу, з екзи-

стенційним усвідомленням власної самості, а також збагачення універсалізованої 

соціальеної істоти духовними імперативами віри [52, с. 278]. 

 Проте, наведений вище аналіз істинної віри та типів охоплюючого, яке є ми, 

дозволяє визначити сутність згаданої істинної віри як єдність знання, мислення та 

буття у стрибку до усвідомлення трансценденції. Отже, слід визнати категорію іс-

тинної віри – феноменом філософської віри. Таким чином, на підставі проведено-

го аналізу філософської віри можна відзначити, що вона постає головним змістом 

феномену родини. Водночас, він виступає як стан людського самоусвідомлення – 

людської душі, а також як головний корелят і джерело історичного процесу. Та-

ким чином: 

1. Головним засобом сприйняття індивідом оточуючого світу має бути філо-

софська віра; 

2.  Змістом пізнавального методу історії людства та її двигуном постає філо-

софська віра. 

 Отже, філософська віра є культурологічною перспективою людства. Фун-

даментальна категорія філософії К. Ясперса досить вичерпно вирішує соціальну 

та культурну проблему сьогодення, яка полягає у співвідношенні феноменів віри 

та знання. 

 Проте, для більш глибокого вивчення філософської віри слід звернутись до 

гносеологічного, психологічного та антропологічного аспектів обґрунтування да-

ного феномену. Так, за думкою дослідника Люценбергера, концепція віри у         

К. Ясперса ґрунтується: по перше – на основній гносеологічній позиції, а по друге 
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– на аналізі людських ситуацій [48, с. 150]. Зазначимо, що у психологічному аспе-

кті віра розглядається у зв’язку з феноменом страху, який опановується в вірі. 

Отже, К. Ясперс відрізняє страх буття та страх екзистенції. Він зауважує: «Воля к 

бытию является источником страха. Страх розделяет. Он хочет собственного бы-

тия без и против другого бытия. Страх бытия соответствует страху перед смер-

тью. Жестокость смерти нельзя смягчить аргументами в пользу бессмертия и это 

постоянно способствует появлению страха» [74, с. 185]. Між тим, екзистенційний 

страх пов’язаний з внутрішнім станом людини, з його місцем у світі. Він походить 

від постійної невпевненості людини у власному бутті та діях. Цей страх завжди 

супроводжує людину в житті та завдяки йому індивід усвідомлює необхідність 

звернення до трансценденції. Як що С. К’єркегор вважає, що подолати цей страх 

можна за допомогою християнської віри, то К. Ясперс зауважує, що єдиним шля-

хом опанування страху є філософська віра. Про те, в антропологічному аспекті 

означеної проблеми можна бачити єдність думок двох філософів. Так,           

С. К’єркегор відзначає: «Самость это сознательный синтез конечного и бесконеч-

ного, задачей которого является выбор самого себя, а это осуществимо только по 

отношению к Богу. Отношение личности к Богу и есть ее вечное бытие… Обос-

нование себя в Боге и осознание отношения  к трансценденции - есть вера» [50, с. 

130]. За думкою К. Ясперса: «Человек – как разумное существо величайшее из 

животных и как духовное – ничтожнейшее из ангелов. Но он не животное и не ан-

гел, он обладает собственным основанием, как непосредственное творение Бога» 

[69, с. 29]. К. Ясперс підкреслює надзвичайно важливу рису людської сутності. 

Він зауважує, що людина є конечною істотою, яка знає про свою конечність, а та-

кож усвідомлює її в масштабах безкінечності та безумовності. Завдяки усвідом-

ленню кінечності індивід отримує можливість вийти за межи емпіричного існу-

вання та досягти безкінечності, а відповідно й трансценденції. Мислитель вважає: 

«Человек только тогда становится подлинным человеком, когда он обосновывает 

свое бытие трансценденцией» [69, с. 35]. Остання, згідно з К. Ясперсом, є виміром 

веріфікації цілісності екзистенції [85, с. 41]. Разом з тим, філософ наголошує, що 

філософська віра є єдиним засобом існування екзистенції. Онтологізація страха 



 187 

стає для К. Ясперса основою філософської віри. Проте, філософська віра, згідно з 

вченим, може бути визначена – як віра у комунікацію [78, с. 508]. Водночас, філо-

софська віра і комунікація мають єдину мету. Вона полягає у об’єднанні всіх лю-

дей, всіх народів, всіх культур. 

Отже, визначимо основні складові філософської віри. Ними постають на-

ступні принципи: 

1.  Бог існує; 

2.  Є певні вимоги історичної реальності; 

3.  Світ це буття, яке зникає, між трансценденцією та екзистенцією; 

4.  Людина конечна та довершена; 

5.  Людина може жити лише під керівництвом трансценденції. 

Філософ наголошує на неможливості доведення означених принципів. Про 

те, це цілком відповідає його активному агностицизму. 

 Між тим, зміст філософської віри співпадає зі змістом вічних істин біблій-

ної релігії. Так, А. Н. Тіпсіна підкреслює: «По существу, философская вера и раз-

личные религии имеют один и тот же источник – библейскую религию. Она ока-

зывается связующим звеном между философской верой и верой в откровение, а 

философское понятие, лежащее в основе этой веры служит заменителем понятия 

Бог, определяющего понятия любой религии» [50, с. 133]. К. Ясперс ставить філо-

софську віру на рівень трансценденції. Але, ретельний аналіз творчості мислителя 

дозволяє виділити два види трансценденції. Це вертикальна трансценденція, сут-

ністю якої є Бог та горизонтальна трансценденція, що визначається філософом у 

феномені охоплюючого. Внаслідок, філософська віра функціонує у просторі гори-

зонтальної трансценденції, а віра в одкровення – у вертикальній трансценденції. 

Проблему зв’язку означених видів трансценденції К. Ясперс вирішує через фено-

мен родини. Так, вже було зазначено, що цей феномен є екзистенційною сутністю 

філософської віри у історичному та соціальному контекстах. Проте, родина, за     

К. Ясперсом, постає також містилищем релігійних та етико-естетичних цінностей, 

а відповідно і джерелом духовних вимірів людського буття. Відзначимо, що 
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останні набувають екзистенційної та соціальної активності лише у полі дії екзис-

тенційної комунікації. 

 Таким чином, феномен родини виступає зв’язуючу категорію між двома ви-

дами трансценденції, а також як категорію, що об’єднує екзистенційну та соціа-

льну сутність людини. Отже, саме феномен родини, за думкою філософа, постає 

забезпеченням духовного існування людства та його культурного розвитку. На пі-

дставі проведеного дослідження творчості К. Ясперса відзначимо, що актуальна 

проблема сьогодення – співвідношення знання та віри – вирішується лише через 

інститут родини. Внаслідок організаційної функції цього інституту феномени віри 

та знання набувають форм трансценденції. Отже, джерелом віри є світ, а джере-

лом знання є екзистенція – виникає парадигма істинного знання як вертикальної 

трансценденції – Бога, та парадигма істинної віри – як горизонтальної трансцен-

денції – охоплюючого, тобто філософської віри [50, с. 144]. 

 Разом з тим, безумовною цінністю та головною митою філософії К. Ясперса 

є моральна соціально активна творча особистість. На підставі вивчення його тво-

рчості доведено, що необхідними складовими процесу формування означеної 

особистості постає наявність у індивіда свободи та здатності до комунікації. Вод-

ночас, функціонування віри та знання у соціальному, культурному та онтологіч-

ному просторі родини стає необхідною умовою для забезпечення існування сво-

боди та комунікації, а також для виховання самосвідомості індивіда та моральної 

особистості [94, с. 117]. 

Отже, філософські проблеми поставлені К. Ясперсом є надзвичайно актуа-

льними у 21 столітті. Адже, сутність Ясперсовської філософії міститься у вихо-

ванні цілісного духовно розвиненого індивіда – як головної функції феномену ро-

дини. У праці «Ідея універсітету» мислитель наголошує: «Виховання перепліта-

ється з формами, яких набуває історичне існування народів. Зміст виховання забе-

спечується суспільними утвореннями, наприклад, церквою, суспільним станом, 

нацією. Виховання – це спосіб, яким певні суспільні форми за допомогою тради-

цій підтримують самі себе вапродовж поколінь» [64, с. 155]. Отже, саме феномен 

родини забеспечює гармонію екзистенції з соціальними формами. 
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 Підкреслимо, що екзистенційно-філософська концепція виховання особис-

тості, як гаранта та джерела духовного майбутнього людства, надто тісно 

пов’язана з розкриттям сутності історії. Так, в творчості мислителя категорія істо-

рії має віртуальний характер. Адже, згідно К. Ясперсу, вона виконує функції: гру-

нту об’єктивної реальності та її усвідомлення в наявному бутті, а також забезпе-

чення та прогнозування майбутнього. Отже, розкриття культурологічної перспек-

тиви людства, в філософії вченого, ототожнюється з визначенням сенсу та двигу-

ну історії. Таким чином, слід порівняти філософську парадигму глибинного сенсу 

майбутнього та філософську концепцію сутності історичного прогресу – за К. Яс-

персом. Результати проведеного дослідження творчості мислителя свідчать про 

єдиний онтологічний та культурологічний сенс даних явищ. Так: сенсом першого 

є трансцендентна система каординат, організуючим початком відліку в якій ви-

ступає родина з її структурними елементами вірою та знанням. Отже, дана систе-

ма має певну онтологічно-етико-екзистенційну вісь. Водночас, друге - явище іс-

торії сенсом прогресивного руху має Осьову добу. Зазначимо, що філософський 

зміст останньої, згідно мислителю, постає тотожним змісту осі трансцендентної 

системи координат. Аналіз філософії К. Ясперса доводить, що глибинна сутність 

осі трансцендентноє системи координат полягає у співвідношенні віри та знання в 

царині родини та формування моральної особистості [13, с. 95]. Таким чином, 

сутність Осьової доби відповідає гармонізації співвідношення віри та знання в со-

ціальному бутті. Проте, означена гармонізація мусить відбуватись в родинному 

колі, а результатом її має бути функціонування екзистенційної комунікації, розу-

міння шифрограми феномену знання, любові - в екзистенційному вимірі свободи 

«для». 

 Між тим, згідно К. Ясперсу, онтологічну Осьову добу світового буття та 

трансцендентну вісь екзистенції поєднує гносеологічний феномен темпоральної 

автентичності. 

 Філософ у праці «Витоки історії та її мета» досліджує причини та джерела 

культурного прогресу людства. Він виділяє особливий історичний період (8 – 5 ст. 

до н. е.), в якому відбувся загально світовий, цілком об’єктивний, культуротвір-
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ний взрив [65, с. 57]. Згідно вченому, незалежно від географічного положення, 

мовного бар’єру, соціо-політичної ізоляції або комунікабельності – на землі від-

бувався єдиний для всих регіонів світовий культуротвірний процес. Аналіз філо-

софії К. Ясперса доводить, що означений процес мав певну основу та джерело, 

яке вчений визначив «Осьова доба». Однак, мислитель не роз’яснює сутність 

останніх. Водночас, критичний доробок ясперсознавства також не висвітлює сут-

ність «Осьової доби». Проте, на думку філософа, сенс Осі світового історико-

культурного процесу є надзвичайно важливим сьогодні, в період практично про-

тилежний «Осьовій добі». Адже, вчений вважає сьогодення межовим часом втра-

ти етико-естетичних цінностей. Внаслідок, сутність «Осьової доби» постає гаран-

том екзистенційного завтра та майбутнього світу. Отже, онтологічна культуротві-

рна вісь світу у філософії мислителя відповідає з’єязку екзистенції з трансценден-

цією, відповідно її глибинний сенс полягає у феномені трансценденції. Разом з 

тим, дослідження творчості К. Ясперса обґрунтувало наявність двух видів транс-

ценденції та визначило шлях виходу за межи власного існування. Так, згідно мис-

лителю, досягнення трансценденції можливо лише духовно розвинуним індивідом 

в царині гармонічного співвідношення віри та знання, що міститься в феномені 

родини. Таким чином, глибинний сенс Ясперсовської осі людського існування 

полягає у формуванні духовно розвинутого індивіда через співвідношення віри та 

знання в його екзистенції. 

Дослідження філософського дискурсу мислителя підкреслює, що функціо-

нальні категорії феномену співвідношення віри та знання обумовлюють виник-

нення трансцендентної осі часу [22, с. 118]. Аналіз культури Стародавнього світу 

простежує активне одночасне толерантне функціонування цих категорій: екзисте-

нційної комунікації - в її суб’єкт-суб’єктному вимірі, розуміння шифрограми фе-

номену знання – з глибокою пошаною та сокральністю до духу свідомості мину-

лих поколіннь, а також формування цією категорією етико-естетичних цінностей, 

автентичної любові – з її виміром свободи «для». Так, вчений наголошує, що на-

родне буття перших цівілізацій, які існували у гармонії соціуму та природи, врів-

новажувало віру та знання в екзистенції чим забеспечувало формування духовно 
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розвинутої цілісної особистості. Варто підкреслити думку К. Ясперса, що здат-

ність до трансценденції стає характерною невід’ємною рисою психично та сома-

тично цілісного індивіда. Таким чином, в філософії вченого осью існування світу 

або історії виступає трансценденція, а точніше зустріч екзистенції з трансценден-

цією – тобто віра [77, с. 210]. Проте, сутністю даної осі є формування цілісної ду-

ховно розвиненої особистості в царині співвідношення віри та знання. 

Отже, проблема свободи особистості та транс культурної комунікації на сьо-

годні постає відкритою та потребує вирішення. 

Філософ наголошує, що «Осьова доба» закликає нас: до безмежної комуніка-

ції, до подолання обмеженості окремої замкненої в собі історичності. Вона, за дум-

кою вченого, надає можливість бачення та розуміння інших культур. Адже, даний 

феномен допомогає усвідомити та зрозуміти власну самость. Внаслідок, «Осьова до-

ба», в філософії К. Ясперса, втілює у собі певний масштаб світової історії. Саме дана 

ось здатна забеспечити дійсну єдність людства. Отже, «Осьова доба» постає грунтом 

виникнення світової культури [65, с. 54]. 

Аналіз творчості К. Ясперса доводить, що саме в «Осьову добу» формуються 

складові духовного грунту людини сьогодення. Згідно вченому, даними складовими 

є: елементи категоріально-логічного апарату, світові релігії, а також перехід до уні-

версальності  та все загальності. Саме рефлексія універсальності втілює основу ду-

ховної спорідненості людства [65, с. 53]. Мислитель вирішує проблему полярності 

культур Сходу та Заходу. Їх спільне духовне коріння дозволяє знайти засоби комуні-

кації, містить шляхи вирішення конфліктів, та сприяє створенню єдиного культурно-

го простору. Водночас, К. Ясперс підкреслює, що сутність «Осьової доби» полягає у 

формуванні цілісного морального індивіда, здатного до трансценденції. 

Таким чином, дослідження глибинної сутності Ясперсовської «Осьової доби» 

вирішує глобальну проблему сьогодення та перспективи світового культурного про-

цесу – транскультурної комунікації [28, с. 402]. 

Відзначимо, що у вирішинні зазначених проблем сучасної науки вирішальну 

роль відіграє категорія знання. Однак, надзвичайно важливу роль у згаданих проце-



 192 

сах - досягнення свободи, комунікації, формування особистості – відіграє категорія 

віри. 

 Дослідження співвідношення віри та знання, у К. Ясперса, дозволив обґрунту-

вати процес формування особистості на онтологічному рівні, на мікрорівні свідомо-

сті окремого індивіда. Так, філософ вважає, що категорії віри та знання постають не-

від’ємними  та необхідними для гармонійного функціонування кожного індивіда. На 

підставі аналізу творчості мислителя доведено безпосередню взаємозалежність пов-

ноцінного та гармонійнійного існування соматичної і психологічної сфер індивіда 

від гармонійного співвідношення категорій віри та знання. Саме гносеологічна та 

онтологічна функції даних категорій формують, на думку К. Ясперса, свідомість ін-

дивіда. Водночас, слід окремо відзначити онтологічну функцію цих категорій. В 

контексті буття світу та людини віра та знання, як головні екзистенціали, обумов-

люють формування і функціонування категорій свободи, комунікації, а також вико-

нують культуротвірну функцію. Саме останні, за думкою мислителя, виступають ін-

струментами формування морально розвинутої особистості. В даному питанні су-

часна українська та зарубіжна думка майже повністю наслідує концепції К. Ясперса. 

Однак, їй бракує детального вивчення умов виникнення та функціонування катего-

рій свободи та комунікації в соціальному бутті. Дослідження творчості мислителя 

дозволило визначити даною умовою глибинний сенс співвідношення віри та знання, 

який полягає у функціонуванні феномену родини. Саме родина на рівні свідомості 

формує в людині відчуття свободи та здатність до комунікації [8, с. 12]. Отже, перша 

є джерелом категорій, які формують особистість. Таким чином, головною умовою 

наявності у суспільстві соціальної та особистісної свободи, а також екзистенційної та 

транс культурної комунікації – є повноцінне функціонування, у даному суспільстві, 

інституту родини. 

 Водночас, аналіз філософії К.Ясперса дозволив обґрунтувати онтологічно-

метофізичну форму існування глибинного сенсу співвідношення віри та знання. Він 

міститься, за думкою мислителя, у точці перехрещення вертикальної та горизонта-

льної трансценденції, де вертикальною є віра в Бога, а горизонтальною є пізнання 

охоплюючого або філософська віра. Людина, яка перебуває у ситуації перехрещення 
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двух видів трансценденції набуває морального стрижню та стає соціально активною, 

тоб то формується, як особистість [77, с. 205]. 

 Отже, онтологічна, гносеологічна, соціальна, культурологічна функції фунда-

ментального сенсу співвідношення віри та знання перебувають у невідривній коре-

ляції з виховною функцією формування людської особистості. Таким чином, на під-

ставі дослідження співвідношення віри та знання у К. Ясперсом, обґрунтовано, що 

родина виступає джерелом людської трансценденції, а категорії віри та знання – ос-

новою функціонування сім’ї та перспективою існування людства. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Таким чином, було проаналізовано глибинний зміст співвідношення віри та 

знання, у філософії К. Ясперса, що міститься у функціонуванні феномену, інтег-

рованого даними категоріями. Так, виділено три рівні існування єдиного феноме-

ну співвідношення віри та знання: 

• інтерпретація, як внутрішне продовження комунікації, когнетивна сутність 

ясперсовського агностицизму та шлях формування цілісної духовно богатої, 

соціально активної особисті; 

• царина трансценденції, як духовна основа соціального та екзистенційного ча-

су; 

• культурологічна перспектива, як визначення духовної вісі в добу всезагаль-

ної комунікації. 

Дослідження категорії інтерпретації розкриває сутність ясперсовського по-

няття пізнання, що постає у формі активного агностицизму. Сутність інтерпрета-

ції демонструє глибинне розуміння екзистенції К. Ясперсом, яка є унікальною, 

суб’єктивною, асоціальною. Філософ наголошує на необхідності збереження ек-

зистенційної цілісності індивіда. Підкреслимо, що структура категорії інтерпрета-

ції, що складається з: апперцепції, розуміння, творчості, символу, сенсу, ідеї, за-

безпечує шлях до психо-соматичної цілісності індивіда. Існування процесу інтер-

претації обумовлює функціонування єдиного інтегрованого феномену співвідно-
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шення екзистенційних знання та віри.Водночас, структурна послідовність елемен-

тів, забезпечених даним інтегрованим феноменом,формує методологічну концеп-

цію виховання особистості та викладання гуманітарних дисціплін. Проте, педаго-

гіка не входила до сфери інтересів К. Ясперса, а відповідно цей перспективний 

напрямок його філософської парадигми не був реалізований вченим та його дос-

лідниками. Між тим, автор даного дослідження обгрунтував філософсько-

педагогічну концепцію та втілив у практику перспективу наукового надбання 

вченого. 

Наразі, проблема трансценденції, як шляху до збереження історичності та 

екзистенціальної цілісності розкриває наступний щабель функціонування інтегро-

ваного феномену співвідношення віри та знання. Останній постає у філософії      

К. Ясперса змістом та каузальністю виходу людини за межи своїх можливостей. 

Спираючись на біблійний грунт сокральної етики, мислитель систематизує процес 

формування та функціонування духовних цінностей в екзистенціальному вимірі. 

Межова ситуація постає технічним пунктом формування останніх. Головною 

умовою для їх виникнення та функціонування виступає категорія свободи «для». 

Отже, філософ наголошує на активній етичній позиції індивіда, яка має втілитись 

у трансцендентному русі. Відзначимо, що категорія трансценденції у мислителя 

реалізується у двох напрямках: вертикальному – метофізичному або сокральному, 

та горизонтальному – соціальному або суб’єкт-суб’єктному. Важливо, що верти-

кальний та горизонтальний вектори трансценденції утворюють систему екзистен-

ціальних координат функціонування інтегрованого феномену співвідношення ві-

ри та знання. Центром даних координат, згідно К. Ясперсу, виступає феномен ро-

дини. Отже, саме родина стає духовною цінністю другої половини ХХ століття та 

джерелом трансценденції, через функціонування екзистенціальної віри та знання. 

Таким чином, інтегрований феномен співвідношення даних категорій дозволяє 

розглядати філософію К. Ясперса в контексті визначення етичної парадигми часу. 

Зазначимо, що результати даного дослідження надали можливість обгрунтувати 

етичну парадигму технологічного суспільства ХХІ століття, яка міститься в «тра-

нсцендентній етиці». 
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Між тим, на третьому рівні функціонування інтегрованого феномену, який 

відображає культурологічну перспективу співвідношення віри та знання, вченим 

розглядається проблема істини та ерзацу існування. Проблема культурологічної 

перспективи пов’язана зі здатністю людини та суспільства до творчості, а також її 

розуміння. Так, істинне буття пов’язане з трансценденцією, що створює шифри 

існування, та феноменом розуміння даної шифрограми. Так, фундаментальними 

категоріями цих явищ є екзистенціальні віра та знання. Мислитель наголошує на 

існуванні мови істини, яка у формі міфу створює мистецтво. Останнє втілює ши-

фрограму людського трансцендування, як виходу за межи досягнутого. Отже,     

К. Ясперс випереджає філософську проблему тексту та його тлумачення. Водно-

час, мова міфу невідривна від релігійної й народної традицій, а відповідно фено-

мен співвідношення віри та знання охоплює також і релігійну віру і історичну 

пам’ять народу. 

Наразі, філософ наголошує, що внаслідок втрати людиною формувати в сві-

домості інтегрований феномен – життя індивіда перетворюється на ерзац існуван-

ня. Він міститься у фіксованих знаннях та вірі. Водночас, виникнення ерзацу іс-

нування обумовлює кризу самоідентичності. Таким чином, важливим напрямком 

подальшого дослідження функціонування інтегрованого феномену є загроза втра-

ти людиною самоідентичності та, згодом, й національної ідентичності та саморе-

презентації. 

Підкреслимо, що в згідно К. Ясперсу, джерело, яке формує в індивіда: здат-

ність вірити та розуміти; володіти історичною пам’яттю та сокральним віруван-

ням; спроможність довіряти людям та пізнавати себе виступає феномен родини. 

Він організує інтегрований феномен співвідношення віри та знання. Отже, роди-

на, як виток двох трансценденцій визначає існування трансцендентної вісі, що 

стане стрижнем осьової доби майбутнього. 

Таким чином, феномен співвідношення віри та знання: 

• формує активний агностицизм інтерпретації, яка структурує методологію ви-

ховання цілісної екзистенції; 
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• забезпечує функціонування трансцендентної етики творчої оособистості та 

суспільства, що перебуватиме в процесі духовного розвитку; 

• обумовлює істине буття, через існування родини, як трансцендентної осі іс-

торії та окремої історичності. 
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ВИСНОВКИ 

 Аналіз проблеми співвідношення феноменів віри та знання у філософському 

дискурсі К. Ясперса доводить, що її онтологічний, соціологічний та культурологі-

чний сенс відповідає глобальному питанню – духовного відродження сучасного 

українського суспільства. 

 Відсутність у вітчизняній та закордонній науковій думці адресної розробки 

даної теми загострює актуальність даного дослідження. У вивченні критичної лі-

тератури та дослідницьких праць, присвячених творчості К. Ясперса, простежено 

проблематику співвідношення: філософії та науки, філософії та релігії, історії та 

історичності. Аналіз дослідницьких концепцій виділяє два спільних питання: про-

блема пізнання та трансцендування, а також їх співвідношення у різних формах 

світогляду. Адже, головними тенденціями у вивченні філософії К. Ясперса в нау-

ковій та суспільній думці XX століття є: орієнтація на сенс і велич наукового про-

гресу, та розгляд сенсу людського життя і проблеми його етико-естетичних цін-

ностей. Історико-культурний аналіз ясперсознавчих видань підтверджує наявність 

прямої залежності дослідницьких тенденцій із історичною реальністю згаданого 

століття. Внаслідок, у критичній літературі формулюється концепція протистав-

лення соціального та асоціального в існуванні людини – як конфлікту між норма-

ми буття в науково-технічному просторі та етичному законі існування окремого 

індивіда. Аналіз критичного доробку ясперсовсознавства доводить відсутність 

наукової розробки проблеми співвідношення віри та знання у філософському дис-

курсі мислителя, адже лише відкриває сенс деяких суміжних категорій та підкрес-

лює вільні від розгляду вчених простори філософського надбання мислителя. 

 Таким чином, змістовні висновки згідно проголошеної теми даного дослі-

дження – побудовані переважно на аналізі текстів праць К. Ясперса. 

 Структурно-функціональний аналіз соціального буття та існування окремо-

го індивіда, у творчості мислителя, обґрунтовує онтологічну, соціологічну і куль-

турологічну сутність проблеми співвідношення феноменів віри та знання. Відзна-

чимо, що у філософії К. Ясперса онтологічний та культурологічний аспекти ма-



 206 

ють досить близьке значення. Обгрунтовано наявність єдиного сенсу функціону-

вання феноменів екзистенційного знання та філософської віри – як у онтологіч-

ному феномені історії, так і культурологічному явищі шифрограми феномену 

знання. Даним сенсом в філософії мислителя визначено екзистенційну комуніка-

цію. На підставі  дослідження творчості вченого сформовано та обгрунтовано 

оригінальну авторську концепцію філософської парадигми співвідношення віри 

та знання за К. Ясперсом. Так, феномен знання виступає інтенцією духовних ви-

мірів людського буття. В процесі свого функціонування, він формує шифрограму 

соціального буття, а також буття світу в цілому. Зазначимо, що змістом даної ши-

фрограми виступають етико-естетичні цінності. Таким чином, шифрограма фено-

мену знання є тотожною з феноменом культури та категорією змісту людського 

буття. Адже, за думкою К. Ясперса, саме знання в процесі свого функціонування 

визначає систему цінностей соціального буття та буття окремого індивіда. Проте, 

ретельний аналіз праць філософа дозволяє зазначити, що безпосередньо феномен 

шифрограми знання набуває об’єктивізації лише в екзистенційній сфері. Мисли-

тель вважає, що останній феномен починає функціонувати – як онтологічне явище 

лише під впливом феномену екзистенційної комунікації або тотожним йому фе-

номеном розуміння. Зауважимо, що дані феномени існують у вимірі суб’єкт-

суб’єктних відносин. К. Ясперс інтерпретує екзистенційну комунікацію – як голо-

вну соціальну функцію феномену віри. Отже, феномен віри надає рушійної сили 

феномену знання та об’єктивує шифрограму буття світу та окремого індивіда. До-

ведено, що співвідношення феноменів віри та знання формують онтологію люди-

ни. Авторська розробка даної проблеми у К. Ясперса доводить, що шифрограма 

феномену знання надає руху соціальному простору, а феномен віри, а точніше фі-

лософської віри – фіксує соціальний час. Аналіз філософського дискурсу мисли-

теля доводить, що віра та знання в ситуації впливу на онтологічний порядок кате-

горій простору та часу створюють ірраціональний феномен темпоральної автен-

тичності. Функціонально - категоріальною основою останнього, згідно результа-

тів дослідження, виступає автентична любов. Вона у творчості вченого невідрив-

но пов’язана з категорією екзистенційної комунікації. Наразі, гносиологічною 
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сутністю темпоральної автентичності, у К. Ясперса, стає позиція активного агнос-

тицизму. Отже, знання не розкривають сутність речей об’єктивного світу. Проте, 

трансцендентна віра індивіда опановує те, що не підлягає розумовому пізнанню. 

В результаті вивчення філософії мислителя обгрунтовано альтернативний шлях 

екзистенційного пізнання, гносиологічний сенс якого міститься у категорії охоп-

люючого. Підкреслимо подвійну філософську функціональність ясперсовського 

охоплюючого, що обіймає гносиологічну та онтологічну сутність. Остання, у фі-

лософському надбанні мислителя, стає горизонтальною трансценденцією. Таким 

чином, істинне пізнання буття та активний агностицизм К. Ясперса має трансцен-

дентний ірраціональний характер. 

 Так, феномен темпоральної автентичності, як результат онтологічної функ-

ції співвідношення віри та знання, гармонізує протиставлення категорій історії та 

історичності у творчості вченого. Адже, через екзистенційну комунікацію та ав-

тентичну любов людина поєднує об’єктивний, універсальний світ історичного 

минулого людства з суб’єктивним світом чуттєво - реальної екзистенції. Водно-

час, аналіз філософії К. Ясперса обгрунтовує авторську концепцію історіїї у кри-

тичному ясперсознавстві, що полягає у її вертуальній сутності, яка через розумін-

ня досвіду минулого стає фундаментом у прогнозуванні майбутнього, а також йо-

го невід’ємним елементом. 

Між тим, саме глибинний сенс або продукти функціонування віри та знання 

у соціальному бутті: екзистенційна комунікація, розуміння шифрограми феноме-

ну знання, любов та свобода «для» - за думкою К. Ясперса, реабілітує асоціаль-

ність екзистенції. Відзначимо, що феномен темпоральної автентичності разом з 

означеними продуктами функціонування віри та знання складають онтологію 

єдиної сутності співвідношення даних категорій. Так, для мислителя, як і для ек-

зистенціалізму в цілому, є характерним засудження соціального універсалізму та 

пошани до індивідуальної асоціальності. Між тим, К. Ясперс намагається гармо-

нізувати два полюси існування людини: асоціально-особистисний, що відкриває 

шлях індивіду до самоусвідомлення через свободу, творчість, трансценденцію та 

обов’язковий – соціальний, що пригнічує людину. Отже, онтологічний феномен 
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співвідношення віри та знання, за філософією К. Ясперса, мусить захистити інди-

віда – як самость. 

 Проблему збереження людської індивідуальності, а також і людства в ціло-

му, перспективи його подальшого розвитку та існування – філософ вирішує на пі-

дставі надання великого значення духовному вихованню особистості та насліду-

ванню традиціям. Таким чином, саме ці аспекти складають глибинний соціальний 

сенс феномена співвідношення віри та знання, у філософії К. Ясперса. 

 Аналіз даного сенсу обґрунтовує головну умову подальшого існування 

людства, що згідно вченому, втілюється в успадкуванні та наслідуванні народним 

традиціям, тобто збереженні та фіксуванні історичних народних знань та духовної 

практики віри – як соціальних цінностей. 

 Дослідження соціального буття у філософському дискурсі мислителя про-

стежує дві форми функціонування феномену знання: знання – як метод, та знання 

– як шлях досягнення трансценденції. Водночас, аналіз праць мислителя дово-

дить, що знання функціонують в масштабах соціального буття в якості корелятів 

– ідеології та ідеї, що організують означене буття. Проте, екзистенційним висту-

пає корелят ідеї. Адже, за думкою К. Ясперса, лише він організує соціальне буття 

сприйнятим для існування індивіда – як самості, як вільної екзистенції. Ретельне 

вивчення філософії вченого розкриває функціональні категорії кореляту ідеї: табу 

та історичний духовний досвід, фіксований у народних традиціях. Останні забез-

печивають збереження власної самості та екзистенційної свободи. Визначено, що 

головною умовою збереження та функціонування екзистенції постає наявність у 

індивіда свободи та здатності до трансценденції. Отже, соціальне буття з функці-

онуванням нормативних табу та духовних традицій не лише забезпечує свободу 

індивіда, а й створює умови для трансцендування. Мислитель вважає феномен ві-

ри – невід’ємною частиною означених категорій народного буття, а також рушій-

ною силою екзистенційного трансцендування. Таким чином, соціальним змістом 

феномену співвідношення віри та знання слід визнати існування індивіда в систе-

мі народних нормативів та духовних традицій, а також на їх основі опанування 
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трансцендентної істини. Саме означене опанування є для К. Ясперса головною 

умовою перспективи подальшого існування і розвитку людства. 

 Останнє положення у вченні філософа поклало основу концепції виховання 

духовно цілісної людини. Підкреслимо, що досвід критичного ясперсознавства не 

має розробки етично-виховної концепції мислителя. Дослідники розглядають ли-

ше філософську теорію суспільно екзистенційних протиставлень соціально гносе-

ологічного змісту. Між тим, проблема виховання моральної особистості займає 

центральне місце у філософському дискурсі К. Ясперса. Формоутворюючими ка-

тегоріями у процесі духовного виховання індивіда виступають віра та знання. 

Відзначимо, що даний процес виступає екзистенційним змістом феномену спів-

відношення віри та знання. Адже, у мислителя присутня тотожність глибинного 

сенсу опанування власної самості та опанування трансценденції. Підкреслимо, що 

змістом даної концепції є етичне виховання духовно розвинутого індивіда. Отже, 

згідно з метою цього виховання людина повинна мати наступні якості: духовну 

свободу та здатність до трансцендування. Відзначимо, що дослідження творчого 

надбання вченого формулює метод подолання соціо-політичних проблем у житті 

окремого індивіда. Мислитель наголошує на факті негативного впливу сучасної 

тенденції розвитку історико - культурної ситуації до універсалізації соціального 

буття. Він вважає, що єдиним порятунком екзистенції конечного індивіда та існу-

вання людства, в цілому, є виховання в людині морального стрижня та життєвої 

позиції – як свободи «для». Головними критеріями останньої виступає відповіда-

льність за себе та тих, хто поряд. Виникає порівняння християнської та ясперсов-

ської духовної моделі поведінки, за яким обидві позиції збігаються у критерії від-

повідальності та власного духовного діяння. Так, глибинний сенс філософського 

дискурсу мислителя є срідним історико-культурному досвіду українського народу 

та його духовним ціностям. 

Ретельний аналіз праць мислителя виділяє форми реалізації розглянутої 

свободи «для» у житті людини: екзистенційна комунікація, віра у власні можли-

вості та здатність до вибору, а відповідно до творчості. Результати дисертаційного 

дослідження доводять, що означені форми людської практики виступають кореля-
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тами феномену співвідношення віри та знання у екзистенційному вимірі. Між 

тим, рушійною силою даних корелятів, за думкою філософа, є феномен любові. 

Отже, останній виражає етичну домінанту співвідношення віри та знання. 

 Дослідження творчості К. Ясперса виявило дві пари філософських диало-

гем, які складають основу його вчення: соціальна й асоціальна сфери людини, та 

вертикальна й горизонтальна трансценденція. 

 Зазначимо, що функціонування феномену любові – як рушійної сили віри та 

знання, а також як духовної домінанти людського існування – обумовлює виник-

нення інституту, що мусить гармонізувати якості означеного феномену: рушійної 

інтенціональності та домінуючої стабільності духу. Отже, даним інститутом стає 

феномен родини, який є гарантом створення духовно-цілісної людини, а також 

довершеною формою екзистенційної комунікації й відповідно – головною умовою 

історико культурного розвитку людства. Разом з тим, родина має поєднувати на-

родні духовні традиції з дійсністю універсалізму соціального буття, викликаному 

науково-технічним прогресом людства. Внаслідок, лише в родині індивід набуває 

своєї цілісності. Так, в межах даного феномену об’єднуються дві сфери існування 

людини – соціальна та асоціальна. Таким чином, феномен родини вирішує про-

блему відчуження особистості. На підставі проведеного дослідження, феномен 

родини слід вважати глибинним сенсом співвідношення віри та знання. Наразі, 

проведений аналіз філософії К. Ясперса дозволяє зазначити, що саме означений 

феномен постає центром у системі координат: вертикальної та горизонтальної 

трансценденції, через збереження в людині віри в Бога та формування у цього ін-

дивіда віри у власні можливості. 

 Таким чином К. Ясперс вирішує не лише філософську проблему катастрофи 

буття особистості, а й пропонує метод збереження одвічних цінностей людства. 

Дослідження творчості К. Ясперса доводить, що центром його філософствування 

є трансцендентна екзистенційна ось, яка виступає результатом співвідношення ві-

ри та знання в царині родини. Адже, родина постає центром системи кординат 

світового буття, що вимірюється, згідно мислителю, горизонтальною трансценде-

нцією – охоплююче, та вертикальною трансценденцією – вірою в откровення. 
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 Аналіз філософії вченого розкриває сутність історико-культурного феноме-

ну «Осьової доби». У науковому ясперсознавстві даний феномен розглядається 

досить поверхово та оцінюється як період формування світової культури – (VIII – 

II ст. до н. е.). Однак, вивчення творчого надбання мислителя доводить, що «осьо-

ва доба» не лише обмежений проміжок часу та історичний період. Даний фено-

мен, згідно К. Ясперсу, має своєю сутністю єдність світового культуротворення. 

Філософ не виключає можливості поновлення «Осьової доби» в майбутньому. Він 

підкреслює надзвичайну складність, але необхідність цієї перспективи. Дослі-

дження філософії вченого доводить, що сенс «Осьової доби» полягає у трансцен-

денції, точніше, у здатності індивіда до її досягнення. Таким чином, обгрунтова-

но, що співвідношення віри та знання в царині родини формує цілісну моральную 

особистість здатну до трансценденції. Отже, світова ось культуротворення, за     

К. Ясперсом відповідає трансцендентно-екзистенційній осі. 

 Разом з тим, науковою перспективою даного дослідження є глибинне ви-

вчення структурно-функціонального, соціологічного та педагогічного аспектів 

родини. Між тим, дане дослідження має також і практичні перспективи. Вони по-

лягають у перегляді соціальної політики, що до інституту родини, а також у роз-

ширенні освітницького кола питань, що до народної культури України та її релігії. 

 На нашу думку, теоретично-філософською перспективою вивчення феноме-

ну родини, як глибинного сенсу співвідношення віри та знання, постає дослі-

дження: 

•  впливу об’єднаного феномену співвідношення даних категорій на виховну 

складову аксіологічного простору екзистенції, суспільства й історичного пе-

ріоду; 

• Формування творчої функції особистості, як збереження самості та забезпе-

чення культуробудівного процесу; 

• Розвитку екзистенційної та всеохоплюючої комунікації; 

• Головної умови опанування індивідом охоплюючого та інсайту, як горизон-

тальної та вертикальної трансценденції. 
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Підкреслимо фундаментальну роль виховної системи співвідношення віри 

та знання в ясперсовській концепції «Осьової доби» та перспективи людського іс-

нування. В дисертації обгрунтовано, що сутність трансцендентно-екзистенційної 

осі історичного простору стає тотожною транскультурній комунікації та вирішує 

її проблеми. В дослідженні простежено думку К. Ясперса стосовно сутності «ор-

ганізаційної субстанції» транскультурної комунікації та «трансцендентно-

екзистенційної осі» людського існування і світової історії. Дана сутність полягає: 

у гармонізації співвідношення віри та знання в екзистенції конечного індивіда, у 

формуванні моральної, цілісної, соціально активної особистості; а також у функ-

ціонуванні родини – як джерела та гармонізуючої інстанції співвідношення віри 

та знання, як формоутворюючого феномену трансцендентно-екзистенційного по-

тенціалу. 

 Вивчення динаміки філософських ідей К. Ясперса у історико-культурному 

просторі постмодерна доводить актуальність та глобальність філософської конце-

пції мислителя. Наприклад, значну розробку набула ясперсівська концепція фор-

мування моральної особистості. Вона перетворилась на напрямок «екзистенційної 

педагогіки». Водночас, екзистенціалізм К. Ясперса став основою напрямку «екзи-

стенційного психоаналізу». 

 Разом з тим, глибинний сенс та смисловий грунт категорії любові у філосо-

фії К. Ясперса набувають глобального значення у сучасному суспільстві, філо-

софській та педагогічній думці. Так, любов за К. Ясперсом є не лише боротьбою 

за комунікацію та засобом поєднання асоціального та соціального у окремому ін-

дивіді, а водночас виступає субстанцією, яка поєднує категорії віри та знання, є 

трансцендентною основою онтології людини. Аналіз творчості мислителя дово-

дить, що категорія любові, як єдність віри та знання, розгортає функціонування 

своїх складових у феномені родини.Отже, на нашу думку, процес співвідношення 

віри та знання у родинному просторі набуває созидаючої, творчої, культуротвір-

ної функції. Адже, родина, за К. Ясперсом постає центром у складній онтологіч-

ній ситемі трансцендентних координат: вертикальної та горизонтальної трансцен-

денції. Таким чином, любов, як зміст співвідношення віри та знання, та родина, як 
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форма даного співвідношення, створюють онтологічну основу людської трансце-

нденції та обумовлюють метафізичну сутність індивіда. 

 Розгляд сучасної філософської літератури дозволяє назвати найактуальними 

проблемами сьогодення: проблему метафізичної сутності людини та проблему 

культурологічної перспективи герменевтичного дискурсу. Водночас, у сучасній 

суспільній та філософській думці постають відкритими і вимагають вивчення пи-

тання інтеграції, інтерпретації, творчості, комунікації та розуміння, а також 

з’ясування просторово-часових координат раціональної та ірраціональної сфер 

людського буття. Відповідно, центром означених проблем сучасносності виступає 

людина та її існування. Аналіз філософського дискурсу К. Ясперса доводить, що 

мислитель вирішує дані проблеми через формування духовно розвинуної особис-

тост в царині співвідношення віри та знання. Перспективним напрямком розвитку 

результатів дисертаційного дослідження постає вивчення методологічної основи 

освітньої парадигми технологічного суспільства, що має за мету екзистенційне 

культуротворення. Основу даної парадигми становить автентична інтерпретація, 

що формалізує співвідношення віри та знання в єдиному екзистенційно-

трансцендуючому феномені. Адже, інтерпретація продовжує комунікацію та, за 

структурою,обумовлює поступовий розвиток творчого потенціалу і вихід за межи 

досягнутого на рівень трансценденції. 

Функціонування феномену співвідношення віри та знання в царині трансце-

нденції формує етичну парадигму технологічного суспільства, що втілена в «тра-

нсцендентній етиці» екзистенціального культуротворення. 

Наразі, вкрай важливе значення сьогодні має проблема штучного існування, 

яке обумовлено ерзацем віри та знання. Водночас, співвідношення екзистенцій-

них віри та знання у свідомості особистості забезпечує трансцендентної вісі часу, 

на якій мусить грунтуватись осьова доба сучасного світу. 

Таким чином, результати дисертаційного дослідження розкривають нове ро-

зуміння співвідношення віри та знання та сутність ясперсовської філософії, й до-

зволяють обгрунтувати методологічне рішення проблем технологічного суспільс-

тва. 
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