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ПЕРЕДМОВА 
 
 
Інтенсивний процес переоцінки традиційних цінностей і 

виникнення нових етико-ціннісних стратегій призводять до зміни 
характеру взаємодії суспільства з природою. Тому стає життєво 
необхідним визначення соціокультурних аспектів формування 
моральних цінностей по відношенню до природного середовища, а 
також вироблення відповідної екологічної культури.  

Взаємовідносини суспільства з природою ускладнюються 
одночасно зі становленням цивілізаційного виміру життя людини. 
У ХХ столітті посилення негативного впливу на навколишнє 
середовище сприяло усвідомленню суспільством того, що воно 
може мати неконтрольовані наслідки і нести загрозу людському 
буттю. Хоча  принципи моральної поведінки стосовно природних 
істот зустрічаються вже у Ведах або Біблії, але тільки входження 
людства у стан техногенної цивілізації з особливою гостротою 
розкрило зазначену проблему як проблему антропологічну.   

З останньої чверті ХХ століття взаємодія суспільства з 
природою набула цивілізаційно-есхатологічного характеру, 
оскільки екологічна криза багато в чому обумовлена аксіологічною 
кризою як невідповідністю існуючих етичних нормативів 
екологічним викликам сучасності. Одним з найважливіших завдань 
сучасної практичної філософії став пошук основ перспективно-
оптимістичної соціоприродної взаємодії. Проте всі спроби  
сформувати дійову стратегію морально-ціннісної взаємодії 
суспільства з природою дотепер залишаються нереалізованими. 
Спостерігається розходження між прокламованими нормативними 
принципами і реально діючими у суспільстві ціннісними 
перевагами. Викликано це тим, що при побудові моделей 
морально-ціннісного відношення до природи часто не враховується 
процесуальний характер формування моральних цінностей в 
їхньому якісному розмаїтті, взаємозумовленості і взаємозалежності. 
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 Стан вивчення даної проблеми такий, що при наявності 
значного теоретико-методологічного і конкретно-практичного 
масиву праць, присвячених аналізу феномену моральних цінностей 
у контексті екологічної проблематики, немає достатньо повної 
систематизації існуючих підходів до природної дійсності, що 
проводилася б з урахуванням комплексного розгляду моральних 
цінностей на рівні соціальної системи, комунікативної інтеракції та 
особистісного світовідношення.   

Вивчення характеру взаємодії суспільства і природи 
здійснюється, головним чином, виходячи із загальнофілософської 
проблематики - шляхом констатації кризи новоєвропейської 
ціннісної парадигми і ціннісних принципів індустріального 
суспільства, характерних для сучасної західної культури, які багато 
в чому сприяли виникненню екологічних проблем і потребують 
переосмислення у ході побудови нових моделей морального 
відношення до природи. Серед мислителів, що розробляли даний 
аспект досліджуваної проблеми, особливо варто виділити 
М.Гайдеггера, Х.Ортега-і-Гассета, К.Ясперса, Е.Фромма, 
М.Горкгаймера, Т.Адорно, Г.Маркузе, К.-О.Апеля, Ю.Габермаса, 
Е.Тоффлера, П.Козловські.  

Суттєве значення має створення таких конкретних теоретичних 
дисциплін як етика відповідальності, екологічна етика, екологічна 
аксіологія, інвайронментальна етика, екологічна психологія, 
«глибинна» екологія, екофемінізм, еволюційна етика, екологічна 
теологія, етика охорони дикої природи, що формулюються на 
основі виявлення якісно нових методологічних принципів і підходів 
до природної дійсності в рамках досліджень Г.Йонаса, О.Леопольда, 
Р.Атфільда, Е.Голдсміта, Т.Лавлока, Х.Ролстона ІІІ, Р.Гіггінса, 
Л.Уайта, Г.Торо, К.Мілтона, Е.Уілсона, М.Рьюза, М.Рендфорд, 
К.Лоренца, У.Фокса, А.Нейса та багатьох інших.  

Також в останні десятиліття одержало поширення аспектне 
вивчення даної проблеми в різноманітних галузях знання - у 
соціології, психології, культурології, юриспруденції, економічної і 
політичної теорії, у сфері освіти і виховання.  

Для України важливість аналізу моральної свідомості в 
контексті екологічної проблематики продиктована тим, що питання 
етико-ціннісної взаємодії суспільства з природою у вітчизняних 
дослідженнях ще недостатньо концептуально окреслені.  Особливо 
це актуально у ситуації, коли в українській культурі відбувається 
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інтенсивний процес обгрунтування системи національних 
цінностей, в яку можуть бути залучені цінності, спрямовані на 
гармонізацію відношень «суспільство-природа», що мають 
загальнолюдський характер. 

Аж до кінця 80-х років проблема взаємодії суспільства і 
природи розглядалася, як правило, у діяльнісному аспекті поза 
морально-етичним виміром. Найбільш прийнятним типом 
відношення суспільства до природного середовища в рамках 
культурного простору СРСР вважалося відношення, побудоване на 
принципах глобального керування та контролю. Природа в такому 
тлумаченні характеризувалася як «суттєвий і розумно керований 
компонент соціального організму»1 .  
 Тільки в останні десятиліття спостерігається тематизація даної 
проблеми як проблеми спотвореної комунікації і втрати ціннісних 
орієнтирів сучасного людства. Особливістю вітчизняної 
філософської школи є підхід до рішення досліджуваної проблеми 
крізь призму національного буття українського народу, пошуків 
культурної ідентичності і стійких моделей морального відношення 
до природи, здійснюваних у рамках етноетики. В цьому відношенні 
слід зазначити таких дослідників як В.Бакіров, Є.Бистрицький, 
П.Водоп'янов, В.Гур, А.Єрмоленко, К.Карпенко, Ф.Канак, 
М.Кисельов, С.Кримський, В.Крисаченко, В.Кузнєцов, А.Лой, 
В.Малахов, Є.Подольська, С.Явоненко. Проте існуючі на сьогодні 
вітчизняні розробки з даної проблематики відносяться тільки до 
окремих аспектів етики відповідальності й екологічної етики. 
Також залишається незначною кількість робіт, в яких приділяють 
увагу комунікативним вимірам екологічної проблематики. 
Практично не ставиться питання про світоглядні засади 
формування тих або інших ціннісних орієнтацій, мало вивчені 
умови та засоби досягнення визнання у суспільстві цінностей, 
спрямованих на вирішення екологічної проблеми.  
 Тому вельми необхідним є виявлення різних аспектів 
формування екологічної культури, особливо в контексті змісту  
ціннісних настанов стосовно природного оточення у сучасному 
суспільстві з позиції їхнього доповнення та кореляції, що й стало 
головною метою цього дослідження.      

                                                           
1 Юдин Э.Г. Природа / Э.Г.Юдин // Философский энциклопедический словарь. - М.: 
Советская  Энциклопедия, 1983.- С. 530.  
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РОЗДІЛ 1 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДВАЛИНИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ЗАСАД 

ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ   
 

1.1. Еволюція поглядів на характер взаємовідносин 
суспільства та природи: від онтології  

до екологічної аксіології 
 

У зв'язку з загальною для сучасної західної культури кризою 
цінностей та актуалізацією екологічної проблематики в останні 
десятиліття посилюється інтерес до проблеми етико-ціннісної 
взаємодії суспільства з природою. Спостерігається інтенсивний 
пошук основ загальнозначущих етичних принципів, спрямованих 
на гармонізацію відношень із природним середовищем. Основна 
увага при цьому приділяється обгрунтуванню та концептуальній 
розробці екологічної етики, яка, однак, дотепер не має статусу 
самостійної філософської дисципліни, оскільки або цілком 
інтегрована загальною теорією моралі, або зайво «натуралізована» 
природничими науками. Спроби створити екологічну етику як 
натуралістичну систему, що розриває зв'язок із традиційною 
антропоцентрично орієнтованою етикою не увінчалися успіхом. З 
іншого боку, процес асиміляції екологічних принципів у моральних 
системах Заходу, що зараз відбувається, протікає достатньо 
хворобливо у ситуації становлення постіндустріального суспільства 
або (за іншою інтерпретацією) суспільства Постмодерну.   

Загальна методологічна і концептуальна незавершеність 
екологічної етики викликана також тим, що її принципи мають 
прокламаційний, зовнішній стосовно реально діючих ціннісних 
орієнтацій характер. Головною причиною недостатньої вивченості 
проблеми моральних цінностей як основ соціоприродної взаємодії, 
таким чином, стало зосередження винятково на 
природоохоронному аспекті даної проблеми і відмова від аналізу її 
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загальнофілософського контексту. Тенденція відносити проблему 
морально-етичної взаємодії суспільства з природою тільки до 
сфери екологічної етики глибоко помилкова, тому що виявлення 
сутністних рис ідеалів гармонії людини і світу як ідеалів 
невідчуженого існування складає основу будь-якої етичної 
проблематики. Проте, цей факт часто випадає з-під уваги багатьох 
дослідників.   

У цілому, можна виділити такі рівні вивчення позначеної 
проблеми:  

а) загальнофілософський - осмислення проблеми взаємодії 
суспільства з природою в контексті загальної кризи 
новоєвропейської ціннісної парадигми або індустріального 
суспільства;  

б) конкретно-науковий - обгрунтування екологічної етики, 
екологічної аксіології, інвайронментальної етики, екологічної 
психології, еволюційної етики як наукових дисциплін, у рамках 
яких проблема етико-ціннісної взаємодії суспільства з природою 
розглядається з погляду формулювання нових методологічних 
принципів і підходів до природного середовища;   

в) проблемно-предметний - розгляд різноманітних аспектів 
проблеми етико-ціннісної взаємодії суспільства з природою - 
соціологічного, психологічного, етнокультурного, правового.   

Розвиток наукової думки з проблеми моральних цінностей як 
основ взаємодії суспільства з природою протікає в напрямку усе 
більшої конкретизації дослідницьких завдань - від з'ясовування 
загальнофілософського контексту даної проблеми до вивчення 
конкретних аспектів морально-ціннісного відношення до природи у 
суспільстві.   

 Проблема етико-ціннісної соціоприродної взаємодії 
відноситься до найбільш важливих проблем сучасності. Проте на 
світоглядному рівні вона розкривається вже з моменту 
відокремлення «Я» із природи, усвідомлення сутності природних і 
суспільних взаємозв'язків як «несвободи», а також осмислення 
взаємодії «Я» і світу в категоріях їхнього онтологічного 
протистояння. Багато дослідників фіксують наростання цього 
протиріччя вже в іудействі, християнському віровченні 
(Е.Тоффлер2, Р.Атфілд3, Л.Уайт4, А.-Д.Тойнбі5) або античному 
                                                           
2 Див.: Тоффлер Э. Третья волна / Э.Тоффлер. - М.: АСТ, 1999. – 784 с.; Тоффлер Э. Шок 
будущого / Э.Тоффлер.: Пер. с англ.- М.: АСТ, 2000.- 560 с. 
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класицизмі (Ф.Ніцше6). Інші мислителі (А.Шопенгауер, М.Вебер, 
М.Гайдеггер, М.Горкгаймер, Т.Адорно) пов'язують даний процес із 
посиленням впливу метафізики і науки  Нового часу з їхніми 
ідеалами «підкорення» природи та «неухильного» технічного 
прогресу, а також - своєрідної «аскетичної» етики протестантизму, 
що надає будь-якій діяльності безособового характеру і орієнтує  на 
винятково утилітаристський підхід до природної і соціальної 
дійсності7.   

Одним із перших, хто звернув увагу на посилення розриву між 
природним і штучним світами, був Ж.-Ж.Руссо, який у «Міркуванні 
про походження й основах нерівності між людьми» поставив 
проблему взаємодії «природи» і цивілізації як дисонанс між 
природно-властивою людині поведінкою та привнесеними 
культурою  порядками, що роблять її «рабою» суспільства8. З точки 
зору Ж.-Ж.Руссо, первинним внутрішнім потягом кожної людини є 
співчуття не тільки по відношенню до себе подібного, але і до 
всього живого. Принцип співчуття являє собою засіб об’єднання 
живого і здійснюється шляхом ототожнення себе з іншими 
істотами9. Також Ж.-Ж.Руссо вперше в історії новоєвропейської 
етики поширює вимоги дотримання моральних законів не тільки на 

                                                                                                                                                                                           
3 Див.: Атфилд Р. Этика экологической ответственности / Р.Атфилд. // Глобальные 
проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990. - С. 203-258.  
4 Див.: Уайт Л. Исторические корни нашего экологического кризиса / Л.Уайт // 
Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.:  М.: Прогресс, 1990. - С. 188-202.  
5 Див.: Тойнби А.-Д. Цивилизации перед судом истории: Сборник / А.-Д.Тойнби.: Пер. с 
англ. – М.-СПб.: Прогресс-Культура-Ювента, 1996.- 478 с. 
6 Див.: Ницше Ф. Рождение трагедии или эллинизм и пессимизм / Ф.Ницше // Ницше 
Ф..Сочинения в 2-х т. - Т. 1. - СПб: ООО «Изд-во «Кристалл»«, 1998. - С. 7-116. 
7 Див.: Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики / А.Шопенгауэр // Шопенгауэр А. 
Свобода воли и нравственность.- М.: Республика, 1992. - С.20-259.; Вебер М. 
Протестанская этика и дух капитализма / М.Вебер // Вебер М. Избранные произведения: 
Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. - С. 44-344.; Хайдеггер М. Вопрос о технике / 
М.Хайдеггер // Новая технократическая волна на Западе.- М.: Прогресс, 1986.- С. 45-66.; 
Хайдеггер М. Европейский нигилизм / М.Хайдеггер // Проблема человека в западной 
философии.- М.: Прогресс, 1988. – С. 261-313.; Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика 
Просвещения. Философские фрагменты / М.Хоркхаймер, Т.В.Адорно: Пер. с нем.- М.- 
СПб: «Медиум» - «Ювента», 1997. – 310 с. 
8 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми / 
Ж.-Ж..Руссо // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М.: «КАНОН-пресс», 
«Кучково поле», 1998.- С. 80. 
9 Руссо. Ж.-Ж. Эмиль или О воспитании /Ж.-Ж..Руссо // Руссо Ж.-Ж. Педагогические 
сочинения: в 2-х тт. - М.: Педагогика, 1981.- Т.1. - С. 261. 
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членів людського співтовариства, але і на всі істоти, що мають 
почуття10. 

Ідеї Ж.-Ж. Руссо про співчуття були розвинуті 
А.Шопенгауером. У його розумінні будь-яка дія набуває моральної 
значимості тільки тоді, коли вона орієнтована на співчутливе 
відношення до іншого або інших. У всіх інших випадках людина 
керується мотивацією таких почуттів як егоїзм або злість, що 
залишаються або морально-байдужними (у першому випадку) або 
морально-порочними (у другому)11. Таким чином, за 
А.Шопенгауером, співчуття є «єдиним джерелом некорисливих 
вчинків» та «істинною основою моральності»12. Тільки співчуття до 
всіх живих істот являє собою «надійну запоруку морально-
добропорядної поведінки»13. Слідом за Ж.-Ж. Руссо, А.Шопенгауер 
ставить проблему захисту тварин, вважаючи,  що розгляд їх як 
істот, що позбавлені будь-яких прав, започатковується в іудействі 
та новоєвропейській метафізиці. Також, на відміну від І.Канта, 
А.Шопенгауер наділяє все живе індивідуальною «волею». Саме 
остання об’єднує людські й інші істоти загальним прагненням 
здійснювати своє буття, і тому подібне прагнення в силу його 
загальності повинне захищатися моральним законом14.  

Ідея живого і життя, висунуті романтичною традицією як 
певної «ностальгії» за природністю (І.-Г.Гердер, І.-В.Гьоте, 
Ф.Шиллер, Новаліс) були переосмислені «філософією життя» та 
екзистенціальною філософією. «Філософія життя», яка стала багато 
в чому реакцією на механістичне природознавство і позитивізм 
О.Конта, відкрила новий, культурний контекст поняття «життя». 
Так, зокрема, Ф.Ніцше висуває тезу про «переоцінку всіх цінностей» 
і виступає за відновлення культури шляхом повернення діонісизму, 
що звільняє людину від тотальної влади «розуму» й урівноважує 
зайво гіпертрофований новоєвропейськими ідеалами культ 
аполонізму. Ф.Ніцше слідом за А.Шопенгауером розглядає все живе 
як «волю», що безупинно становиться і самостверджується. При 

                                                           
10 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми 
/Ж.-Ж..Руссо // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М.: «КАНОН-пресс», 
«Кучково поле», 1998.- С. 69. 
11 Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики / А.Шопенгауэр // Шопенгауэр А. 
Свобода воли и нравственность.- М.: Республика, 1992. - С. 207. 
12 Там само.- С. 235. 
13 Там само.- С. 196. 
14 Там само.- С. 230-231. 
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цьому, однак, самі цінності перестають мати стійку основу і 
набувають імморальну спрямованість15.  

У рамках «філософії життя» та екзистенціалізму вперше 
формулюється діалогічний підхід до ціннісного орієнтування 
особистості в світі. Якщо В.Дільтей, Г.Ріккерт, В.Віндельбанд та 
інші представники неокантіанства ставлять проблему ціннісного 
пізнання природи і культури через антитезу «пояснювальної» та 
«розуміючої» наукових парадигм, акцентуючи увагу на особливому 
статусі і методі «наук про дух» на противагу «наукам про природу», 
то М.Бубером16, М.Бахтіним17, М.Бердяєвим18, Е.Левінасом19, 
К.Ясперсом20 робиться спроба осмислити процедуру їх 
«взаємопроникнення», що стає можливим завдяки діалогічному, 
суб’єктному осмисленню «зустрічі» Я та Світу (світу інших «Я»). 
Саме діалогічні ідеали, ідеали екзистенціальної комунікації стали 
важливим кроком у формуванні ціннісних орієнтацій сучасного 
західного суспільства. Проте в рамках діалогічного підходу 
залишається нерозкритою проблема системної взаємодії суспільства 
і природи. Також самі ідеали екзистенціальної комунікації 
орієнтовані, насамперед, на людину в її індивідуально-
особистісному прояві, на світ духовної спільноти, але не на 
суспільство у цілому і не на природу як таку, що розцінюються як 
репресивні для розвитку особистості елементи.   

                                                           
15 Див.: Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству / Ф. Ницше // Ницше Ф. 
Сочинения в 2-х т. - Т. 1. - СПб.: ООО «Изд-во «Кристалл»«, 1998.-  С. 637-698.; Ницше Ф. 
Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей / Ф.Ницше. – М.: «REFL- book», 1994.- 
352 с.; Ницше Ф. Рождение трагедии или эллинизм и пессимизм / Ф.Ницше // Ницше Ф. 
Сочинения в 2-х т. - Т. 1. -  СПб: ООО «Изд-во «Кристалл»«, 1998. - С. 7-116. 
16 Див.: Бубер М. Я и Ты / М.Бубер // Бубер М. Два образа веры. – М.: ООО Фирма «Изд-
во АСТ», 1999. - С. 24-121. 
17  Див.: Бахтин М.М. К философии поступка. / М.М.Бахтин // Бахтин М.М. Человек в 
мире слова. – М.: Изд-во Рсссийского открытого университета, 1995. – С. 22-54.; Бахтин 
М.М. Проблемы поэтики  Достоевского. / М.М.Бахтин. – М.: Советский писатель, 1963. –  
363 с.; Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М.Бахтин. - М.: Искусство, 1986. 
- 444 с. 
18 Див.: Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической 
философии) / Н.А.Бердяев // Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря. - Республика, 
1995. - С. 4-163. 
19 Див.: Левинас Э. Тотальность и Бесконечное / Э.Левинас // Левинас Э. Избранное. 
Тотальность и Бесконечное. - М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 65-290.; 
Левинас Э.Философское определение идеи культуры / Э.Левинас // Глобальные проблемы 
и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990.- С. 86-97.  
20 Див.: Ясперс К. Духовная ситуация времени / К.Ясперс // Ясперс К. Смысл и назначение 
истории. – М.: Республика, 1994. – С. 288-419.; Ясперс К. Истоки истории и её цель / 
К.Ясперс // Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Республика, 1994. – С. 28-287.  
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Суттєве значення для дослідження даної проблематики має 
етика «благоговіння перед життям» А.Швейцера21. Вчення цього 
мислителя вплинуло як на становлення  натуралістичної екологічної 
етики, так і на розвиток гуманістичної етики Е.Фромма. А.Швейцеру 
вдалося перебороти суб’єктивістський антропоцентризм 
екзистенціалізму і персоналізму. Розглядаючи благоговіння перед 
життям як основу істинної духовності, він тим самим вказав на 
сутністний зв'язок між природою і людиною. Критика А.Швейцером 
сучасної культури стосується присутніх у ній світо- та 
життєзаперечних тенденцій. Проте cтвердження пріоритету світо- та 
життєствердження, висунуте А.Швейцером, не включає аналіз 
реальних соціокультурних процесів, що відбуваються у суспільстві. 
Посилення значення технічного елементу в культурі диктує певні 
ціннісні настанови, що виходять за рамки суто емоційного або 
екзистенціально-особистісного підходу до природи. Ускладнення, а 
також опосередкування соціально-природних взаємозв'язків робить 
недостатнім будь-який вид етики, орієнтований на виключно 
індивідуальне морально-ціннісне рішення.    

Наприкінці ХІХ - початку ХХ століття активізується інтерес до 
системного бачення сутності морально-ціннісного відношення 
суспільства до природного середовища. Біологічний напрямок 
відкриває полеміку про еволюційні основи моральності і моралі, що 
розвиваються Г.Спенсером, Ч.Дарвіном, Д.Маршем, Т.Гекслі, 
Е.Геккелєм, П.Кропоткіним22 та іншими як проблематику 
«егоїстичної» й «альтруїстичної» основ морального почуття людини. 
Пізніше ці ж питання одержують розвиток у рамках  еволюційної 
етики та епістемології (концепції Е.Уілсона, М.Рьюза, К.Лоренца23). 

                                                           
21 Див.: Швейцер А. Благоговение перед жизнью как основа этики миро- и 
жизнеутверждения /А.Швейцер // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - 
М.: Прогресс, 1990. – С. 328-350.; Швейцер А. Культура и этика /А.Швейцер.// Швейцер 
А. Благоговение перед жизнью.- М.: Прогресс, 1992. - С. 328-350. 
22 Див.: Спенсер Г. Синтетическая философия: / Г.Спенсер: Пер. с англ. – К.: Ника-центр, 
1997. – 512 с.; Кропоткин П.А. Этика. – М.: Политиздат, 1991. - 493 с.    
23 Див.: Wilson E. Biofilia / E.Wilson. - Harward.: University Press Cambridge (Mass), 1984. - 
232р.; Рьюз М. Эволюционная этика: здоровая перспектива или окончательное 
одряхление? / М.Рьюз // Вопросы философии.- 1989.- № 8. - С. 34-51.; Рьюз М., Уилсон Э. 
Дарвинизм и этика / М.Рьюз, Э.Уилсон // Вопросы философии. – 1987. - № 1. -С. 94-108.; 
Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизации человечества / К.Лоренц. // Лоренц К. 
Оборотная сторона зеркала: Пер. с нем. – М.: Республика, 1998. – С. 4-61.; Лоренц К. 
Оборотная сторона зеркала. Опыт естественной истории человеческого познания / 
К.Лоренц. // Лоренц К. Оборотная сторона зеркала: Пер. с нем.– М.: Республика, 1998. -  
С. 244-463.; Лоренц К. Так называемое зло. К естественной истории агрессии / К.Лоренц // 
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Незважаючи на величезний внесок цих мислителів у дослідження 
впливу еволюційних механізмів на формування психічного апарата 
людини, вже на сьогодні ясно, що зведення суспільних 
закономірностей до біологічних (що особливо яскраво показав 
приклад соціал-дарвінізму та соціобіології) призводить до 
спрощеного погляду на сутність соціоприродних взаємозв'язків, 
коли не враховується весь спектр причин формування тих або інших 
ціннісних переваг у суспільстві.   

Комплексне дослідження ціннісних мотивацій людини, у тому 
числі стосовно природного оточення, було започатковане в рамках 
структурно-функціонального (Е.Дюркгейм) та системного аналізу 
(Т.Парсонс)24. Проте структурно-функціональний та системний 
підхід багато в чому залишаються обмеженими об’єктним баченням 
як самого суспільства, так і особливостей його взаємодії з 
природним світом. Так Е.Дюркгейм стверджує, що сутність 
категоричного імперативу з точки зору функціонального підходу 
полягає в наступному: «зроби себе спроможним із користю 
здійснити певну функцію»25. З цієї причини системний та 
структурно-функціональний підходи не відбивають повною мірою 
роль моральної свідомості в процесі взаємодії суспільства з 
природним середовищем.   

Долаючи однобічність «пояснювального» підходу до 
дослідження соціуму, М.Вебер, застосував поняття «соціальної дії» 
для опису особливостей соціальної поведінки людей у суспільстві. 
Ним сформульовані принципи «розуміючої» соціології, виходячи з 
яких стає можливим знаходження соціокультурних детермінант 
формування ціннісних систем. М.Веберу належить докладна 
характеристика цілераціонального, цінніснораціонального, 
традиційного й афективного типів соціальної дії, що обумовлюють 
специфічні ціннісні орієнтації, властиві суспільству пізднього 
Модерну26.  
                                                                                                                                                                                           
Лоренц К. Оборотная сторона зеркала: Пер. с нем.– М.: Республика, 1998 - С.62- 243. 
24 Див.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э.Дюркгейм // Дюркгейм Э. О 
разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука. – 1991.- С. 3-390.; 
Дюркгейм Э. Метод социологии / Э.Дюркгейм //Дюркгейм Э. О разделении 
общественного труда. Метод социологии. М.: Наука. – 1991.- С. 391-532.; Парсонс Т. 
Система современных обществ / Т.Парсонс. –М.: Аспект Пресс, 1998.- 270 с. 
25 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э.Дюркгейм // Дюркгейм Э. О 
разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука. – 1991.- С. 47. 
26 Див.: Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии / М.Вебер // Вебер М. 
Избранные произведения: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. - С. 495-546.; Вебер М. 
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Соціально-філософські погляди М.Вебера знайшли 
продовження в концепціях представників франкфуртської школи, 
особливо, це характерно для творів К.-О.Апеля та Ю.Габермаса27. 
На відміну від індивідуально-особистісної етики екзистенціалізму, 
у рамках якої представлені діалогічні ідеали безпосередньої, 
«ближньої» комунікації, що виникає на  основі почуттів симпатії 
або духовної спорідненості між людьми, К.-О.Апель та Ю.Габермас 
формулюють принципи комунікативної етики, яка базується на 
визнанні опосередкованості соціальної інтеракції у сучасному 
суспільстві. Вважаючи, що у відносинах між суспільством і 
природою, а також усередині самого суспільства, першорядне 
значення має суспільне благо, що визначається ідеями 
справедливості і солідарності, К.-О.Апель та Ю.Габермас 
зосереджують увагу на виявленні механізмів нормативної згоди 
між людьми в тих або інших питаннях, у тому числі в питаннях 
охорони навколишнього середовища. Для цього вони 
переосмислюють кантівський етичний імператив, а також 
веберівське поняття відповідальності як апріорі ідеального 
комунікативного співтовариства (К.-О.Апель) або принципу спів-
відповідальності за ті чи інші вчинки як солідарної поведінки 
(Ю.Габермас). У цілому, комунікативна етика К.-О.Апеля та 
Ю.Габермаса є нормативно-дискурсивною, тобто зорієнтованою на 
певні «формально-встановлені» складові суспільної комунікації і не 
враховує позанормативні аспекти етико-ціннісних мотивацій 
індивідуумів. До того ж звернення до ідеальної комунікативної 
спільноти у побудові квазідіалогічної моделі взаємовідносин з 

                                                                                                                                                                                           
Протестанская этика и дух капитализма / М.Вебер // Вебер М. Избранные произведения: 
Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. - С. 44-344.  
27 Див.: Апель К.-О. Дискурсивна етика як політична етика відповідпльності у ситуації 
сучасного світу / К.-О.Апель // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: 
Лібра, 1999. –  С. 395-412.; Апель К.-О. Ситуація людини як етична проблема /К.-
О.Апель.// Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. –  С. 
231-354. ; Апель К.-О. Екологічна криза як виклик дискурсивній етиці /К.-О.Апель.// 
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. – С. 413-454.; 
Габермас Ю. Дії, мовленневі акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ / Ю.Габермас // 
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. - С. 287-324.; 
Габермас Ю. Пізнання і інтерес / Ю.Габермас // Зарубіжна філософія ХХ століття. - К., 
1993. – С. 228-238.; Габермас Ю. Філософія як берегиня та інтерпретатор / Ю.Габермас // 
Після філософії: кінець чи трансформація? - К.: Четверта хвиля, 2000. - С. 260-277.; 
Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории / Ю.Хабермас. - СПб: 
Наука, 2001. – 415 с.; Хабермас Ю. Модерн – незавершённый проект / Ю.Хабермас // 
Вопросы философии.- 1992. - № 4.- С. 40-53. 
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природним оточенням є недостатнім для комплексного осмислення 
існуючої екологічної проблематики.  

Психологічні аспекти ціннісних мотивацій суспільства 
осмислюються через проблеми відчуженості культури або 
цивілізації від природи А. Геленом, З.Фрейдом,  К.-Г.Юнгом, 
Г.Маркузе, Е.Фроммом28. Так, А.Гелен інтерпретує положення 
Ф.Ніцше про людину як про «невизначену тварину» як підставу для 
її «свободи» від природної детермінації. При цьому культура 
відіграє роль компенсатора її біологічної «невизначеності»29. У 
свою чергу, З.Фрейд наділяє культуру функціями контролю та 
пригнічення природних інстинктів людини, із чого робиться 
висновок про її поневолююче значення30. К.-Г.Юнг підходить до 
даної проблематики інакше. З його точки зору, тільки у ХХ столітті 
спостерігається посилення розриву між людиною-індивідуумом і 
людиною-функцією колективного життя, що веде до придушення 
тих функцій людської психіки, які у силу незатребуваності 
суспільством є неповноцінними, проте мають цінність на рівні 
індивідуального існування31. Саме нівелювання інндівидуально-
особистісного в соціальному житті сучасної людини, з точки зору 
К.-Г.Юнга, призвело до кризи цінностей у суспільстві. Подолання 
цієї кризи К.-Г.Юнг, подібно А.Швейцеру, Е.Фромму, М.Еліаде, 
А.Тойнбі, бачить у модернізації християнської ідеї любові, яка 
спроможна об’єднати колективні та індивідуально-особистісні цілі, 
привести до гармонізації відносин між людиною і природою. 
Незважаючи на привабливість подібної етики, сучасне суспільство 
на практиці не відмовляється від споживчого відношення до 
                                                           
28 Див.: Фрейд З. Будущее одной иллюзии / З.Фрейд // Вопросы философии.- 1988. - № 8. - 
С. 32-160.; Юнг К.-Г. Борьба с тенью / К.-Г.Юнг // Юнг К.-Г. Синхронистичность. – М.: 
«Рефл-Бук-Ваклер», 1997. – С. 41-52.; Юнг К.-Г. Монолог «Улисса» / К.-Г.Юнг // Юнг К.-
Г. Избранное. – Мн.: ООО «Попурри», 1998. – С. 381-417.; Юнг К.-Г. Нераскрытая 
самость / К.-Г.Юнг // Юнг К.-Г. Синхронистичность. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 
1997. –  С. 53-120.; Маркузе Г. Эрос и цивилизация./ Г.Маркузе. – К.: Государственная 
библиотека для юношества, 1995. - 352 с.; Фромм Э. Душа человека. Её способность к 
добру и злу / Э.Фромм. // Фромм Э. Душа человека.- М.: ООО Изд-во АСТ-ЛТД, 1998.- С. 
31-170.; Фромм Э. Кто есть человек? / Э.Фромм // Фромм Э. Психоанализ и этика.- М.: 
Республика, 1993.- С. 380-388.; Фромм Э. Человек для самого себя / Э.Фромм // Фромм 
Э.Психоанализ и этика. - М.: Республика, 1993. – С. 19-190.; Фромм Э. Человеческая 
ситуация / Э.Фромм.- М.: Смысл, 1995.- 239 с.  
29 Философия ХХ века. - М.: Прогресс, 1997. – С120.  
30 Фрейд З. Будущее одной иллюзии / З.Фрейд // Вопросы философии.- 1988. - № 8. - 
С.159-160. 
31 Юнг К.-Г. Психологические типы / К.-Г. Юнг. - М.: «Университетская книга», ООО 
«Фирма «Издательство АСТ», 1998. – С.228. 
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природи, а також від цінностей успіху, багатства і комфорту. 
Невідповідність стереотипних уявлень про сутність взаємодії 
суспільства і природи та прокламованих гуманістичною 
філософією цінностей толерантності, взаєморозуміння і 
матеріальної аскези, по-перше, є результатом певної ідеалізації 
самого суспільства як спроможного до повної духовної 
трансформації, а, по-друге, викликана процесами глобалізації й 
ускладнення соціального світу, що руйнують, секуляризують 
традиційні ціннісні настанови. У  результаті послаблюється роль 
релігійного символу в житті сучасної людини, й ідеали, спрямовані 
на духовне відродження людини, не мають визначального впливу 
на ціннісні орієнтації суспільства у цілому.     

Структуралістська концепція орієнтує на пошук культурно-
антропологічних передумов ціннісних взаємозв'язків суспільства і 
природи, аналіз впливу середовища на етичні принципи самої 
культури (Л.Леві-Брюль, К.Леві-Строс, М.Еліаде32). Одночасно, 
завдяки дослідженням Ф.Ніцше, Х.-Г.Гадамера, О.Шпенглера, 
Й.Гьойзінги, М.Горкгаймера, Т.Адорно33 був виявлений 
антропологічний характер кризи цінностей, результатом чого стала 
думка про необхідність перегляду новоєвропейської ціннісної 
парадигми. Метафізичні засади даної проблематики аналізуються, 
зокрема, М.Гайдеггером, яким здійснюється процедура деструкції 
ключових новоєвропейських понять, а також реабілітуються 
старогрецькі поняття фюсис-природи і буття-блага34. З тези про 
«загубленість» людини випливає необхідність повернення до основ 
ціннісної взаємодії зі світом, коли «етос» є синонімом  «житла» або 

                                                           
32 Див.: Леви-Строс К. Неприрученная мысль / К.Леви-Строс // Леви-Строс К. 
Первобытное мышление.- М.: Республика, 1994. - С. 111-336.; Элиаде М. Мефистофель и 
андроген / М.Элиаде. – СПб.: Алетейя, 1998 – 374 с.; Элиаде М. Миф о вечном 
возвращении / М.Элиаде. - СПб: Алетейя, 1998.- 250 с. 
33 Див.: Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству / Ф.Ницше // Ницше Ф. Сочинения 
в 2-х т. - Т. 1. -  СПб.: ООО «Изд-во «Кристалл»«, 1998.-  С. 637-698.; Ницше Ф. Воля к 
власти: опыт переоценки всех ценностей. / Ф.Ницше. – М.: «REFL- book», 1994.- 352 с. ; 
Гадамер Х.-Г. Герменевтика / Х.-Г.Гадамер - Т. 1-2. - К.: Юніверс, 2000. - Т. 1.- 464 с.; Т. 
2.- 478 с.; Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. 1. Гештальт и 
действительность. /О.Шпенглер. – М.: Мысль, 1993. – 663 с.; Хёйзинга Й. В тени 
завтрашнего дня. Диагноз духовного недуга нашей епохи / Й. Хёйзинга // Хёйзинга Й. 
Homo ludens. В тени завтрашнего дня.: М.: Прогресс, 1992.-   C. 241-366. ; Адорно Т.В. 
Проблемы философии морали: Лекции /Т.В.Адорно: Пер. с нем. - М.: Республика, 2000 .- 
239 с.; Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты./ 
М.Хоркхаймер, Т.В.Адорно: Пер. с нем.- М.- СПб: «Медиум» - «Ювента», 1997. – 310 с. 
34 Див.: Хайдеггер М. Бытие и время / М.Хайдеггер. – М.: Ad Marginem, 1997.- 451 с. 
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«місцеперебування» людської суб’єктивності35. За допомогою 
такого засобу М.Гайдеггер змикає онтологію й аксіологію, буття і 
цінності, розділені І.Кантом. М.Горкгаймер та Т.Адорно 
розвивають думку М.Гайдеггера про панування над природою як 
основної інтенції новоєвропейського мислення і слідом за ним 
здійснюють усебічну критику інструменталістського підходу 
Просвітництва до навколишнього світу36. Г.Йонас, використовуючи 
методологію М.Гайдеггера та ідеї А.Шопенгауера про світ як 
«волю», надає самому буттю статус вищої цінності або блага і 
висуває принципи «етики відповідальності» перед цим буттям37.   

Подібна онтологізація сучасної етики сприяє створенню нових 
моделей ціннісного орієнтування у світі, коли природа 
ототожнюється з буттям або є основою, передумовою будь-якої 
етичної дії, оскільки пов'язується з можливістю перебування 
людини у світі. Есхатологічне забарвлення взаємовідносин 
суспільства і природи внаслідок реальної загрози екологічної 
катастрофи, усвідомлення пороговості людського існування 
призводять до формулювання принципів етики, що орієнтують на 
згорнення прогресу й обмеження людської спонтанності, 
підпорядкування індивідуальної волі вимогам природної 
екосистеми (екоцентризм) або буття-природи (природоцентризм).    

На становлення природоцентричної та екоцентричної етики 
суттєво вплинула натуралістична екологічна етика, яка 
пов'язується, насамперед, із такими іменами як О.Леопольд («етика 
землі»)38, Р.Атфільд, Д.Козловські (етика екологічної 
відповідальності)39, Е.Голдсміт, Т.Лавлок (концепція «нульового 
росту»)40, Х.Ролстон ІІІ41, Р.Гіггінс42,  Л.Уайт43, Г.Торо44, К.Мілтон 

                                                           
35 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М.Хайдеггер // Проблема человека в западной 
философии.- М.: Прогресс, 1988. –  С. 347-348.  
36 Див.: Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты./ 
М.Хоркхаймер, Т.В. Адорно: Пер. с нем. - М.- СПб: «Медиум» - «Ювента», 1997. – 310 с. 
37 Див.: Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної 
цивілізації/ Г.Йонас: Пер з нім. – К.: Лібра, 2001. – 400 с. 
38 Див.: Леопольд О. Календарь песчаного графства /О.Леопольд. – М.: Мир, 1983. – 216 
с.; Леопольд О. Отрывки из альманаха «Сэнд Каунти» /О.Леопольд // Экологическая 
антология: Экологические произведения западных авторов.- М.-Бостон.: Голубка, 1992. - 
270 с. 
39 Див.: Атфилд Р. Этика экологической ответственности /Р.Атфилд // Глобальные 
проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990. - С. 203-258.; Kozlovsky 
D.G. An Ecological and Evolutionary Ethics / D.G.Kozlovsky. -  Englewood cliffs,  N.Y,. 1974. 
- 183 р.  
40 Див.: Голдсмит Э. Путь: экологическое мировоззрение (главы из книги) / Э.Голдсмит - 
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(екологічна теологія)45. Ідея самоцінності природних об’єктів, 
святості дикої природи, розвиток концепцій права тварин є 
найважливішими досягненнями екологічної етики. Одночасно  
інтегрованість людської культури в природу, прокламування 
залежності будь-якої дії людини від системної доцільності, 
підпорядкування індивідуальної волі родовим або видовим 
інтересам, що спостерігаються в рамках натуралістичної 
екологічної етики, нівелюють особистість як таку і спрощують 
розуміння особливостей соціоприродних взаємозв'язків.   

Декілька інакша позиція характерна для «Римського клубу», 
представники котрого одними з перших звернули увагу на сутність 
та причини глобальних проблем ХХ століття. Основними цілями 
«Римського клубу» (М.Месарович, А.Печчеі46, Дж.Форрестер, 
Д.Медоуз47, Е.Пестель48 та ін.), стало прагнення встановити той 
рівень, при якому зростання населення залишається сумісним із 
стійким станом біосистеми Землі і - з основними потребами 
світового співтовариства. 

Звернення до науково-технічного інструментарію у пошуках  
вирішення екологічних проблем мало неоднозначний результат. З 
одного боку, вже перша прогностична робота під керівництвом 
Д.Медоуза «Межі росту» (1972 р.) суттєво вплинула на характер 
мислення як мас, так і представників владних структур щодо 
використання природних ресурсів, оскільки показувала всю 
широкомасштабність  глобальних проблем. З іншого боку, у силу 
того, що при побудові цієї моделі використовувалися тільки задані 
параметри, результати прогнозу виявилися дуже приблизними і не 
                                                                                                                                                                                           
К.: Информационное агенство «Эхо-Восток»,  1995. – 37 с.; Levelock T.E. Hands up for the 
Geia hypotesis / T.E. Levelock // Nature.- L., 1990.- Vol. 344., №  6343.- P. 100-102.  
41 Див.: Ролстон ІІІ Х. Существует ли экологическая этика?/ ІІІ Х. Ролстон // Глобальные 
проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990.- С. 258-288. 
42 Див.: Хиггинс Р. Седьмой враг. Человеческий фактор в глобальном кризисе / Р.Хиггинс 
// Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.- М.: Прогресс, 1990. - С. 26-75. 
43 Див.: Уайт Л. Исторические корни нашего экологического кризисна / Л.Уайт // 
Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.: М.: Прогресс, 1990. - С. 188-202.  
44 Див.: Торо Г. Дневники. Прогулки / Г.Торо // Сделать прекрасным наш день.- М.: 
Прогресс, 1990. - С. 117-225. 
45 Див.: Милтон К. Природа уже священна / К. Милтон // Гуманитарный экологический 
журнал.- Т. 2. - Вып.2, 2000. - С. 51-55. 
46 Див.: Печчеи А. Человеческие качества./ А.Печчеи: пер. с англ. – М. : Прогресс, 1997. – 
302 с.  
47 Див.: Медоуз Д.Л. Пределы роста / Д.Л.Медоуз //Вестник Московского университета.- 
Сер.12. Полит. науки. - 1995.- № 5. - С. 64-76. 
48 Див.: Пестель Э. За пределами роста. / Э.Пестель. – М.: Прогресс, 1988. – 272 с. 
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віддзеркалювали у повній мірі реальних процесів (навпаки, цей 
доклад викликав зворотню реакцію, суттєво змінивши саму 
концепцію соціально-економічного розвитку у ХХ столітті).   

Е.Пестель та М.Месарович, які продовжили у роботі «Людство 
на роздоріжжі» (1987 р.) розвивати підняті Д.Медоузом питання, 
вказували, що глобальні проблеми викликані не зростанням 
населення, промислового і сільськогосподарського виробництва як 
таким, а якістю цього зростання. Ідея «органічного» росту як росту 
диференційованого на противагу росту недиференцьованому, 
містила в собі дуже важливі для досліджуваної проблеми висновки: 
системний та взаємозалежний розвиток різноманітних регіонів 
світу може бути досягнутий тільки у випадку гармонійної 
координації цілей (політичних, соціальних, економічних, 
екологічних), що можливо завдяки виробленню загальної етичної 
стратегії розвитку  суспільства, у тому числі стосовно природи. Ця 
стратегія була надалі сформульована як стратегія сталого 
соціально-економічно-екологічного розвитку (від англ.- sustainable 
development) у 1987 році у доповіді «Наше спільне майбутнє» 
Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку. В ній 
йшла мова про необхідність сталого розвитку, при якому 
«задоволення потреб сьогоднішнього часу не підриває здатність 
майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби»49.  

Декларування «єдності світу і цілісності людства» у доробках 
«Римського клубу» приводить до формулювання концепції «нового 
гуманізму» (А.Печчеі) на основі ідей справедливості, ненасилля і 
визнання загальнолюдського характеру цінностей, у зв’язку з чим 
головним завданням людства, на думку А.Печчеі, стає 
«удосконалення своєї якості, тобто людської культури всередині 
нього самого»50. 

 Незважаючи на популярність в останні роки ідеї «якості 
життя» та концепції сталого соціально-економічного розвитку, й 
досі власне морально-ціннісний аспект взаємодії суспільства з 

                                                           
49 Див.: Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и 
развитию (МКОСР) /Под ред. и с послесл. С. А. Евтеева и Р. А. Перелета: Пер. с англ. –М.: 
Прогресс, 1989.; Підліснюк В., Рудик І., Кириленко В., Вишенська І., Маслюківська О. 
Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник / За ред. В.Підліснюк – К.: Видавництво 
СПД «Ковальчук», 2005.- 88 с.; Порядок дій «Порядок денний на XXI століття» («Agenda 
21») - Видавництво  «Інтелсфера», К., 2000. – 359 с. 
50 Печчеи А. Человеческие качества. / А.Печчеи: пер. с англ. – М. : Прогресс, 1997. – С. 
183-184.  
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природою залишається вторинним питанням по відношенню до 
суто прагматичних економіко-політичних завдань, які ставляться як 
мало розвинутими, так і провідними країнами світу. Також 
«глобальна свідомість», на яку орієнтувалися представники 
«Римського клубу», й досі продовжує залишатися примарним та 
абстрактним терміном у силу того, що реальної єдності в сучасному 
світі не спостерігається. Навпаки, посилюються антиглобалістські 
настрої, що свідчать про дезорієнтованість, дезінтегрованість 
населення, ще більше поглиблення кризи традиційних ціннісних 
парадигм. З іншого боку, наявне посилення боротьби сучасних 
наддержав на ресурси пізнього індустріалізму (особливо нафтові 
ресурси), що призводить до нової мілітаристської політики 
стосовно інших країн та подальшого нав’язування ідеології 
глобалізму, більшого дизбалансу геополітичних інтересів та  
загальної несталості.   

На сьогоднішній день існують такі підходи  до вирішення 
проблеми етико-ціннісної взаємодії суспільства з природою:   

1. Зосередження уваги на технічному (або економіко-
політичному) інструментарії вирішення екологічних проблем, 
оптимізації виробництва, керування природними процесами, 
раціоналізації господарства. Морально-ціннісний характер отримує 
тільки так званий «екологічний імператив» як нормативний 
принцип раціонального використання природних ресурсів та 
охорони природного середовища.   

2. Гуманістичне прочитання проблеми морально-ціннісного 
ставлення до природи як проблеми спотвореної комунікації, 
збереження «якісного» життя, «благоговіння» перед життям, 
формування «людяності», «культури» взаємовідносин із природою 
як  «квазісуб’єктом», а також побудова моделі ефективної 
комунікації, спрямованої на порозуміння та взаємовідповідальність 
в середені відповідного комунікативного співтовариства.  

3. Онтологізація цінностей через надання природі та 
природним істотам самоцінного значення, а також розгляд 
проблеми морального відношення до природи як проблеми 
родового або видового виживання (шляхом архаїзації уявлень про 
стосунки з природним оточенням), стримування зростання 
населення і науково-технічного прогресу (так званий «нульовий 
прогрес»).   
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Окреслення зазначених підходів дало можливість виділити такі 
загальні стратегії морально-ціннісного відношення до природи як 
техноцентрична, екоантропоцентрична та природоцентрична 
світоглядні позиції.   

Таким чином, проблемі моральних цінностей як основ 
соціоприродної взаємодії присвячений величезний блок сучасної 
західної літератури51. Практично немає жодної роботи із соціальної 
філософії або етики, яка б якоюсь мірою не торкалася зазначеної 
проблеми. Одночасно даний аналіз показує поліморфність, 
однобічність існуючих підходів до дослідження сутності етико-
ціннісної взаємодії суспільства з природою. Дотепер не тільки не 
сформульовані загальні принципи етики, що узгоджує відносини у 
системі «суспільство-особистість-природа», але й мало 
досліджувані соціокультурні  передумови її формування. Ті 
цінності і нормативні принципи, що намагаються ввести 
представники різноманітних філософських шкіл як конституюючі 
морально-ціннісне відношення до природи, розходяться з реально 
функціонуючими у суспільстві ціннісними орієнтаціями, оскільки 
вивчення умов і засобів легітимації  висунутих цінностей усередині 
сучасної західної культури все ще залишається недостатнім.  

Також не існує зворотного зв'язку і між самими етичними 
системами. Взаємодія між ними носить не полемічний, а скоріше 
критичний характер. Немає жодної достатньо повної систематизації 

                                                           
51 Див.: Arentsen M.J., Bressers H. Th. A., O’Toole Jr. L.J. Institutional and Policy Responses to 
Uncertainty in Environmental Policy: A Comparison of Dutch and U.S. Styles // Policy Studies 
Journal.- Vol.28. - №3.- 2000.- Р. 597-611.; Bressers H., Rosenbaum A.W. Innovation, 
Learning, and Environmental Policy: Overcoming «A Plague of Uncertainties» // Policy Studies 
Journal.- Vol.28. - № 3.- 2000.- Р. 523-539.; Brown L.M. Scientific Uncertainty and Learning in 
European Union Environmental Policymaking // Policy Studies Journal.- Vol.28. - № 3.- 2000.- 
Р. 576-596.; Gare A. Philosophy, civilization, and the global ecological crisis: the challenge of 
process metaphysics to scientific materialism // Philosophy today.- 2000.- Vol.44.- № 3.- Р. 283-
295.; Haas P.M. International Institutions and Social Learning in the Management of Global 
Environmental Risks // Policy Studies Journal.- Vol.28. - № 3. - 2000.- Р. 558-575.; Janicke M., 
Jorgens H. Strategic Environmental Planning and Uncertainty: A Cross-National Comparison of 
Green Plans in Industrialized Countries // Policy Studies Journal.- Vol. 28. - № 3.- 2000.- Р. 612-
632.; Johnson J.R., Scicchitano M.J. Uncertainty, Risk, Trust, and Information: Public 
Perceptions of Environmenal Issues and Willingness to Take Action // Policy Studies Journal.- 
Vol.28. - №3. - 2000. - Р. 633-647.; Kaufman G.D. Ecological Consciousness and the Symbol 
«God» // Buddhist-Christ an Studies.- 2000.- Vol. 20.- Р. 3-22. Lai Pah-Chil. Paul Tillih and 
ecological theology// The Journal of Religion.- 1999.- Vol.79.- №2.- Р. 233-249.; Thiele L.P. 
Limiting Risks: Environmental Ethics as a Policy Primer // Policy Studies Journal.- Vol. 28. - № 
3.- 2000.- Р. 540-557.; Rosenbaum W.A., Bressers H. Th.A. Uncertainty as Environmental 
Education // Policy Studies Journal.- Vol. 28. - № 3.- 2000.- Р. 668-674. 
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філософських поглядів на досліджувану проблему, яка могла б 
прискорити процес синтезу існуючих стратегій морально-
ціннісного відношення суспільства до природи та, можливо, 
привести до вироблення загальнозначущої  екологічної етики.   

Не менш складна ситуація по даному питанню спостерігається 
й у вітчизняній філософії, яка тривалий період розвивалася в 
ізоляції від західноєвропейської науково-філософської традиції.  

Перші дослідження проблеми етико-ціннісної взаємодії 
суспільства з природним середовищем у вітчизняній філософії 
з'являються тільки наприкінці ХІХ - початку ХХ століття. 
«Соборні» ідеї слов'янофілів, а також філософія Ф.-В.Шеллінга 
вплинули на формування «філософії всеєдності» (В.Соловйов, 
С.Франк, П.Флоренський), а також дали поштовх для розвитку 
такого специфічного напрямку російської думки як «космізм». 
Російський ренесанс характеризується вірою в реальну можливість 
перетворення людства та світу, проте, якщо «філософія всеєдності» 
орієнтує на світ символічний і осмислення взаємозв'язку людини та 
природи в категоріях їхнього містичного з’єднання, то для власне 
«космічної» філософії М.Федорова, К.Ціолковського, 
В.Вернадського, М.Холодного властиві орієнтації на іманентне 
перетворення природної дійсності52.  

Оптимістична віра в можливість повної раціоналізації 
повсякденного життя і керування природними процесами надовго 
залишилася в радянському суспільстві єдиною ідеологічно 
прийнятною моделлю взаємодії суспільства з природою. Головною 
ціннісною настановою пролетарського світогляду стала орієнтація 
на «революційне перетворення» соціальної і природної дійсності 
(ідеологія пролеткульта і біокосмізма). Основна думка подібного 
ціннісного переорієнтування – «усвідомлення потенційної (а в 
деяких випадках й актуальної) переваги суспільства над 
природою», із чого випливає ідея «єдиного, збалансованого і 
                                                           
52 Див.: Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в 4 томах. / Н.Ф.Федоров. - М.: Традиция, 
1997. - Т.3. – 743с.; Циолковский К.Э. Воля вселенной / К.Э.Циолковский // Грезы о земле 
и небе: Антология русского космизма.- СПб: Худ. Лит-ра, 1995. – С. 63-71.; Циолковский 
К.Э. Неизвестные разумные силы / К.Э.Циолковский // Грезы о земле и небе: Антология 
русского космизма.- СПб.: Худ. Лит-ра, 1995.- С. 72-76.; Циолковский К.Э. Утописты. 
Живая вселенная / К.Э.Циолковский // Вопросы филисофии. – 1992. - № 6. - С. 132-136.; 
Вернадский В.И. Биосфера  и ноосфера /В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1989. – 261 с.; 
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. /В.И.Вернадский. - М.: Наука, 
1990. - 270 с.; Холодный Н. Г. Избранные труды / Н.Г. Холодный. - К.: Наукова думка, 
1982. - 444 с. 
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відповідального керування соціальними і природними процесами й 
умовами»53.   

Безумовно, ключовою фігурою вироблення такого світогляду 
був В.Вернадський, проте, якщо останній констатував органічну 
єдність людини та її середовища і сприймав становлення ноосфери 
лише як своєрідний «геологічний ефект» наукової діяльності 
людини54, то його послідовниками цей висновок був сприйнятий 
винятково технократично як передумова ідеології «скорення 
природи» і «соціалістичного будівництва». У цьому сенсі більш 
впливовою виявилася філософія К.Ціолковського та М.Федорова, 
які популяризували уявлення про природу як потенційно керований 
механізм. У результаті, як зазначав з цього приводу російський 
філософ М.Бердяєв, такі особливості філософії даних мислителів як 
«крайній активізм, віра у всемогутність техніки, проповідь 
колективної загальної справи, ворожнеча до капіталізму, 
проективізм, тоталітарність по відношенню до життя, схильність до 
регуляції і планів світового масштабу, заперечення теоретичної 
думки, умогляду, відірваного від практичної справи, визнання праці 
основою життя»55 стали на довгий час єдиними критеріями 
ціннісного самовизначення радянської наукової та філософської 
думки.   

Подібні підходи призвели до формування стійких 
сциєнтистсько-технократичних настанов стосовно природної 
дійсності, переоцінки можливостей людського розуму і 
поверхневого розуміння природних взаємозв'язків56. Самі природні 
об’єкти й організми не були втягнуті у сферу моральних дій. 
Об’єктом морального або антиморального відношення залишалися 
лише людина та суспільство. Тому антиморальним у діях, що 
стосуються природи, визнавалося «лише те, що завдає шкоду 
людині або суспільству»57. Природа одержувала моральний зміст 

                                                           
53 Юдин Э.Г. Природа / Э.Г.Юдин // Философский энциклопедический словарь. - М.: 
Советская  Энциклопедия, 1983.- С. 530.  
54 Вернадский В.И. Биосфера  и ноосфера /В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1989. – С. 207.  
55 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма /Н.АБердяев. - М.: Наука, 1990. – С. 
125. 
56 Высоцкая О.Е. Специфика понимания природы русским космизмом / О.Е.Высоцкая // 
Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. - Дніпропетровськ: Вид-во 
Дніпропетровського ун-ту, 2000. - С. 39.  
57 Тугаринов В.П. Природа, цивилизация, человек /В.П.Тугаринов. – Л.:  изд-во ЛГУ, 1978. 
– С.115.  
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тільки «…розглянута у світлі інтересів і цілей суспільної 
людини»58.  

Можна простежити еволюцію поглядів на досліджувану 
проблему від розгляду природи в контексті ресурсного збереження, 
«ноосферизації» природи шляхом її «керування» або 
«спрямованого розвитку», «коеволюції» і, нарешті, осмислювання 
екологічної проблематики як проблеми в першу чергу 
аксіологічної.   

Аж до середини 70-х років сутність етико-ціннісних 
взаємовідносин суспільства і природи характеризувалася як 
орієнтація на «раціональне використання природних ресурсів». Ідея 
ноосфери В.Вернадського була інтерпретована як ідеологія 
технічного розвитку і «скорення» природи, як поглиблення 
«положень марксизму-ленінізму про взаємодію суспільства з 
природою», як черговий етап «соціальних перетворень, створення 
нових форм людського гуртожитку»59, під якими розумілося 
комуністичне суспільство. Основною метою «екологічно 
збалансованої стратегії розвитку» була «розумна організація» 
природного середовища «в інтересах людини»60. Найбільш відомі 
мислителі, що досліджували дану проблему з окреслених позицій -  
І.Фролов, який одним із перших у вітчизняній науці зробив 
всебічний аналіз глобальних проблем, а також виступив із 
концепціями «єдиної стратегії світового розвитку» та «глобалізації 
мислення»61 (під впливом ідей «Римського клубу»), а також - 
М.Моісеєв, один із творців сценарію ядерної «зими», активний 
прихильник ідеї «епохи ноосфери» як планомірного розвитку 
біосфери, що пройшов еволюцію поглядів від «керування» 
природою до «спрямованого розвитку» та «коеволюції людства і 
біосфери»62.   
                                                           
58 Гуссейнов А.А. Отношение к природе как нравственная проблема. Научные доклады 
высшей школы / А.А.Гуссейнов // Философские науки. – 1975. - № 5. - С. 28.  
59 Кузнецов М.А. Учение В.И.Вернадского о ноосфере: перспективы развития 
человечества / М.А Кузнецов // Вопросы философии. - 1988. - № 3. - С. 47. 
60 Флоров И.Т. О человеке и гуманизме: Работы разных лет / И.Т.Флоров. - М.: 
Политиздат, 1989.- С.429.  
61 Див.: Флоров И.Т. Глобальная мирная стратегия ./ И.Т Флоров // Химия и жизнь.- 1987. 
- № 1. - С.3-11.; Флоров И.Т. Перспективы человека: опыт комплексной постановки 
проблемы, дискуссии, обобщения ./ И.Т.Флоров. - М.: Политиздат, 1983. -  350 с.; Флоров 
И.Т Человек и человечество в условиях глобальных проблем / И.Т.Флоров. // Вопросы 
философии. - 1981. - № 2.; Флоров И.Т. Философия глобальных проблем / И.Т.Флоров / 
Вопросы философии.- 1980.- № 2. - С. 29-44. 
62 Див.: Моисеев Н.Н. Вернадский и современность / Н.Н.Моисеев // Вопросы философии. 
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У 80-х роках ідея «керування» практично цілком витискується 
концепцією «спрямованого розвитку» та коеволюції суспільства і 
природи, яка доповнюється поетизацією російського космізму як 
певного «досвіду» розуміння природи63. У цьому відношенні варто 
назвати таких дослідників як А.Урсул64, Ф.Гірьонок65, 
Р.Карпинська66, Ю.Олейніков67 В.Казначеєв, Є.Спірін68, 
А.Назаретян, І.Лисиця69, А.Буровський70. Основні проблеми, що 
ставилися даними дослідниками - проблеми глобалізації і науково-

                                                                                                                                                                                           
– 1994.- № 4.- С.3.-18.; Моисеев Н.Н. Ещё раз о проблеме коэволюции / Н.Н.Моисеев // 
Вопросы философии - 1996.-№ 8.- С.26-32.; Моисеев Н.Н. Логика универсального 
эволюционизма и кооперативность / Н.Н.Моисеев // Вопросы философии.- 1989.- № 8.- С. 
52-66.;  Моисеев Н.Н. Нравственность и феномен эволюции / Н.Н.Моисеев // 
Общественные науки и современность.- 1994.- № 6.- С. 131-139.; Моисеев Н.Н. 
Оправдание единства (комментарии к учению о ноосфере) / Н.Н.Моисеев // Вопросы 
философии. – 1988.- № 4.- С. 18-30.; Моисеев Н.Н.Человек и ноосфера. / Н.Н.Моисеев - 
М.: Молодая гвардия, 1990.- 351 с.; Моисеев Н.Н. Человек, среда, общество. / 
Н.Н.Моисеев. - М.: Наука, 1982. - 240 с.; Моисеев Н.Н. Экология, нравственность и 
политика / Н.Н.Моисеев // Вопросы философии - 1989. - №5. - С. 3-25.; Моисеев Н.Н. 
Экология человечества глазами математика. / Н.Н.Моисеев. - М.: Молодая гвардия, 1988. - 
258 с.  
63 Высоцкая О.Е. Сущностнные черты мироутверждающих подходов к осуществлению 
идеалов гармонии с миром / О.Е.Высоцкая // Вісник Дніпропетровського університету. 
Філософія. Соціологія. Політологія. Випуск 6. - Дніпропетровськ: Вид-во 
Дніпропетровського ун-ту, 2000. - С.59.  
64 Див.: Урсул А.Д. На пути к информационно-экологическому обществу / А.Д.Урсул // 
Философские науки.- 1991.- № 5.- С. 47-54.; Урсул А.Д. Перспективы экоразвития / 
А.ДУрсул. – М.: Наука, 1990. - 269 с. 
65 Див.: Гиренок Ф.И. О русском космизме / Ф.И.Гиренок // Отклик.- Вып.3.- М.: Мол. 
Гвардия, 1988.- С. 166-172.; Гиренок Ф.И. Экология. Цивилизация. Ноосфера. / 
Ф.И.Гиренок - М.: Наука, 1987.- 180 с. 
66 Див.: Карпинская Р.С. Человек и природа – проблемы коэволюции /Р.С.Карпинская // 
Вопросы философии.- 1988. - № 7. - С. 37-45.  
67 Див.: Олейников Ю.В. Цивилизация и ноосфера / Ю.В. Олейников //  Цивилизация: 
теория, история и современность.- М.: Акад. Наук СССР. Инст-т философии., 1989. – С. 
39-43.; Олейников Ю.В. Экологические альтернативы НТР / Ю.В. Олейников. - М.: Наука, 
1987. – 161с.  
68 Див.: Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетный феномен человека: проблемы 
комплексного изучения / В.П.Казначеев, Е.А.Спирин. - Новосибирск: Наука, Сибирское 
отделение, 1991.- 302 с. 
69 Див.: Назаретян А.П. Интеллект во вселенной: истоки, становление, перспективы. 
Очерки междисциплинарной теории прогресса. /А.П.Назаретян. – М.: Недра, 1991.; 
Назаретян А.П., Лисица И.А. Критический гуманизм versus биоцентризм /А.П.Назаретян, 
И.А.Лисица // Общественные науки и современность. – 1997. - № 5. - С. 76-88.  
70 Див.: Буровский А.М. Люди ли мы? (О соотношении «естественного» и 
«искусственного» в современном человеке) / А.М.Буровский // Общественные науки и 
современность. - 1996. - № 4. - С. 122-132.; Буровский А.М. Человек из биосферы. 
Постнеклассическое знание versus классическая экология / А.М.Буровский // 
Общественные науки и современность. – 1999. - № 3. – С. 139-149. 
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технічного розвитку, коеволюції суспільства і природи, сталого 
розвитку.   

У цей же час посилюється критика винятково «технічного» 
бачення природи, прогресивістського тлумачення поняття 
«ноосфери» і «космічної філософії» у роботах В.Кутирєва71, 
В.Курашова72, Д.Вінера73, В.Мапельмана74, М. Гаврюшина75. До 
проблематики раціональності і ціннісного виміру наукового знання 
зверталися Е.Араб-Огли76, Г.Померанц77, В.Швирьов78, 
П.Гайденко79, А.Олескін80. Соціокультурна динаміка цінностей 
описана В.Пантіним81, В.Іноземцевим82, С.Розентолом83, 
                                                           
71 Див.: Кутырев В.А. Естественное и искусственное: борьба миров / В.А.Кутырев. - 
Нижний Новгород, 1994. – 199 с.; Кутырев В.А. Пост-пред-гипер-контр-модернизм: концы 
и начала / В.А.Кутырев// Вопросы философии 1998 - № 5. - С. 135-143.; Кутырев В. 
Утопическое и реальное в учении о ноосфере / В.А.Кутырев // Природа.- 1990.- № 11. - С. 
3-10.; Кутырев В.А. Экологический кризис, постмодернизм и культура/ В.А.Кутырев // 
Вопросы философии. - 1996.- №11. - С. 23-31.; Кутырев В.А. Этюды пессимизма / 
В.А.Кутырев // Философские науки. – 1997. - № 1.- С. 89-98.  
72 Див.: Курашев В.И. Экология и эсхатология / В.И.Курашев //Вопросы филолософии. - 
1995.- № 3.- С. 29-36.  
73Див.:  Винер Д.Р. Экологическая идеология без мифов / Д.Р.Винер // Вопросы 
философии.- 1995.- №5.- С. 82-97. 
74 Див.: Мапельман В.М. Этико-экологические тупики русского космизма. / 
В.М.Мапельман // Общественные науки и современность.- 1996. - № 4. - С. 89-95.; 
Мапельман В.М. « Я хочу привести вас в восторг от ожидающей всех судьбы» 
(космическая этика Циолковского) / В.М.Мапельман. - М.: Знание, 1991. - 64 с.  
75 Див.: Гаврюшин Н.К. Космический путь к „вечному блаженству»(К.Э. Циолковский и 
мифология технократии) /Н.К.Гаврюшин // Вопросы философии.- 1992.- № 6- С. 125-132.; 
Гаврюшин Н.К. Христианство и екологія. / Н.К.Гаврюшин // Вопросы философии. - 1995. - 
№3. - С. 53-59. 
76 Див.: Араб-Оглы Э.А. Европейская цивилизация и общечеловеческие ценности / 
Э.А.Араб-Оглы // Вопросы философии. - 1990. - № 8 – С. 10-12. 
77 Див.: Померанц Г. С. Выход из транса./ Г. С.Померанц - М.: Юрист, 1995.- 575 с.; 
Померанц Г.С. Опыт философии солидарности / Г. С.Померанц // Вопросы философии – 
1991. - №3.- С57-66. 
78 Див.: Швырёв В.С. Рациональность как ценность культуры /В.С.Швырёв // Вопросы 
философии. – 1992.-  № 6. – С. 91-105. 
79 Див.: Гайденко П.П. Проблема рациональности на исходе века /П.П.Гайденко // 
Вопросы философии.- 1991. - № 6. - С. 3-14. 
80 Див.: Олескин А.В. Гуманистика как новый подход к познанию живого /А.В.Олескин // 
Вопросы философии. – 1992. - №11. - С. 149-157. 
81 Див.: Пантин В.И. Ритмы общественного развития и переход к постмодерну 
/В.И.Пантин // Вопросы философии. – 1998. - № 7. - С. 3-13. 
82 Див.: Иноземцев В.Л. Современный постмодернизм: конец социального или 
вырождение социологии / В. Л.Иноземцев // Вопросы философии. -1998.- № 9.- С. 27-37.; 
Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Наличествующие предпосылки и возможные 
последствия постэкономической революции / В.Л.Иноземцев.- М.: Academia: Наука, 
1999.- 703 с.; Белл Д., Иноземцев В. Л. Эпоха разобщенности: размышления о мире XXI 
века / Д.Белл, В.Иноземцев.- М.: Свободная мысль: Центр исслед. постиндустриального о-
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З.Бауманом84. Однак у роботах зазначених авторів відсутній аналіз 
проблеми етико-ціннісної взаємодії суспільства і природи як 
проблеми онтологічної, не досліджуються світоглядні основи 
формування ціннісних орієнтацій, спрямованих на вирішення 
екологічної проблематики.   

Тільки з кінця 80-х - початку 90-х років з'являються роботи, 
присвячені власне етико-ціннісним аспектам взаємодії суспільства 
з природою, вперше відбувається «відкриття» західної літератури, 
присвяченої даній проблематиці, завдяки таким дослідникам як 
Л.Василенко85, С.Дерябо, В.Ясвін86, Н.Маньковська87, А.Ахутін88, 
М.Гаврюшин89, М.Антіпов, А.Кочергін90, Є.Самохвалова91, 
В.Данілов-Даніл'ян92 , В.Мільдон93, В. Стьопін94, В.Єрмолаєва95.   

                                                                                                                                                                                           
ва, 2007.- 303 с. 
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Вопросы философии.- 1995.- №5. – С. 137-142. 
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Серед вітчизняних дослідників особливо треба виділити 
В.Крисаченка, М.Хилько96, М.Кисельова, Ф.Канака97, 
П.Водоп'янова98, С.Кравченко, М.Костицьку99, Т. Гардашук100, 
Г.Марушевського101, яким належать доробки з проблем екологічної 
етики та філософії екології, а також В.Борейка, Є.Помінової102, 
популяризаторів філософії охорони дикої природи. Проблема 
світосприйняття, а також питання ціннісних вимірів відношень 
суспільства до природного середовища і наукового знання 
аналізувалися В.Табачковським103, Є.Бистрицьким104, 
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99 Див.: Кравченко С.М., Костицький М.В. Екологічна етика і психологія людини. / 
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101 Див.: Марушевський Г. Ідейно-концептуальні витоки екологічної етики / 
Г.Марушевський // Філософська думка. – 2000.- № 3. - С. 47-54. 
102 Див.: Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику / В.Е.Борейко. - К.: 
Киевский эколого-культурный центр, 1997. – 94 с.; Борейко В.Е. Идея дикой природы / 
В.Е.Борейко.- К.: Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 121 с.; Борейко В.Е. 
Постижение экологической теологии. / В.Е.Борейко.- К.: Киевский эколого-культурный 
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/ В.Е.Борейко. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2001. - 124 с. 
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В.Кузнєцовим105, А.Лоєм106, А.Толстоуховим107, Є.Ященко108, 
В.Малаховим109. Комунікативні виміри ціннісних орієнтацій 
стосовно природи досліджувалися А.Єрмоленко110, В.Гуром111, 
К.Карпенко112, Л.Ситниченко113, С.Явоненко114, О.Хомой115. 
Окремим аспектам даної проблематики присвячені дисертаційні 
роботи Л.Морозової116, І.Грабовської117 , Л. Боровської118, 
М.Бауера119, В.Деркача120.   
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Основні дослідницькі інтереси в останні роки зміщаються убік 
існуючих ціннісних орієнтацій, що осмислюються з позиції 
діалогізму  культур. Суттєво поширюються дослідження проблем 
етноетики, а також комунікативної філософії. Проблема етико-
ціннісної взаємодії суспільства з природою починає розглядатися як 
проблема «спотвореної» комунікації і втрати ціннісних орієнтирів у 
сучасному західному суспільстві121, у зв'язку з чим стає актуальним 
пошук основ для висування нових цінностей, які б одночасно були 
вираженням національної ідентичності і загальнолюдських 
прерогатив122. Також робиться акцент на необхідності «цілісного 
підходу до людської діяльності»123, формування морального 
відношення до природи124.  

Підсумовуючи результати розвитку наукової думки з 
досліджуваної проблеми, можна констатувати значну активізацію в 
останні роки інтересу до проблеми моральних цінностей у 
контексті взаємодії суспільства і природи. Проте найчастіше 
зазначені теоретичні розробки репрезентують тільки окремі 
підходи до феномену ціннісного світосприйняття (аспектне 
вивчення даної проблеми в рамках етики відповідальності й 
екологічної етики). Відсутність соціально-філософського 
осмислення проблеми моральних цінностей як основ 
соціоприродної взаємодії обумовлює прокламаційність і 
недієздатність висунутих принципів етичного відношення до 
природи. Не досліджуються конкретні соціокультурні передумови 
формування етико-ціннісного відношення до природи в сучасному 
суспільстві. Практично немає робіт, в яких систематизуються і 
синтезуються можливі стратегії морально-ціннісного відношення 
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до природи, описуються їхні основні компоненти і характер 
взаємодії. Не ставиться питання про джерела і засоби легітимації 
цінностей, спрямованих на гармонізацію відношень у системі 
«суспільство-природа». Така ситуація обумовлює актуальність і 
доцільність здійснення дослідження проблеми моральних 
цінностей як основ взаємодії суспільства з природою в напрямку 
виявлення сутності і закономірностей їхнього формування.   

 
 
1.2.Природа як світ: методологія дослідження 

 
У методологічному плані дослідження проблеми взаємодії 

суспільства з природою повинно здійснюватися виходячи з трьох 
рівнів її осмислення. По-перше, виходячи із загальної 
соціокультурної ситуації у сучасному суспільстві, що передбачає 
аналіз як інваріантних для західної культури ціннісних настанов в 
їхньому аспектному вивченні, так і конкретних культурно-
історичних передумов формування морально-ціннісного 
відношення до природи. По-друге, виходячи з форм стратегій 
морально-ціннісного відношення до природи, їхньої сутності, 
змісту, взаємозв'язків і взаємовпливу. У третіх, виходячи з 
динаміки й особливостей реалізації зазначених стратегій у 
суспільстві, умов і засобів їхньої легітимації, конкретизації у 
вигляді певних ідеологій. 

З’єднання соціологічної парадигми теоретичної реконструкції 
ціннісних орієнтацій суспільства стосовно природи (М.Вебер, 
Т.Парсонс) із філолофсько-антропологічним (К.-О.Апель, 
Ю.Габермас) і психологічним (К.-Г.Юнг, М.Еліаде) підходами до 
аналізу цінностей розкриває розуміння моральних цінностей як:  

а) найважливіших структурних утворень соціальної системи;  
б) головної якісної характеристики комунікативної інтеракції;  
в) умови особистісного світовідношення.   
Процес формування моральних цінностей на соціальному рівні  

можна здійснювати відповідно  до позицій М.Вебера і Т.Парсонса, 
які під цінностями розуміли особливу форму колективних уявлень, 
що визначають «бажаний тип соціальної системи», а також за 
допомогою котрих «індивіди орієнтуються при реалізації себе як 
членів суспільства»125. Саме тому, розглядаючи моральні цінності в 
                                                           
125 Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 
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контексті взаємовідносин «суспільство-природа», ми звертаємося 
до таких колективних ціннісних ідеалів як ідеали єдності і гармонії 
зі світом126, що є базисними цільовими настановами досягнення 
етико-ціннісної взаємодії з природою в сучасному суспільстві.  
Ідеали єдності і гармонії віддзеркалюють спробу перебороти 
характерне для західної духовної традиції протиставлення «Я» і 
«Світу», «Духа» і «Природи».  

Соціально-філософська методологія М.Вебера є важливою з 
точки зору теоретичної реконструкції ціннісних орієнтацій 
суспільства стосовно природи. Основні положення веберовської 
методології, які можна розвинути: 1) Спосіб оцінювання «природи» 
як «світу» «задає людині відповідний засіб дії, поведінки в цьому 
світі»127.  

2) Оскільки моральні цінності є вищими принципами морально 
орієнтованого цілепокладания, умовою можливості співвіднесення 
цінностей до «світу» є певний «розкол», відчуття конфлікту між 
людиною і світом.  

3) Співвіднесеність цінностей до «світу» розкривається в 
діалектиці орієнтацій на його «прийняття» або «неприйняття»128 
(«світоствердження» або «світозаперечення»129 ). 

М.Вебер, розглядаючи моральні цінності як найважливіші 
структурні утворення соціальної системи, указував на їхню 
визначальну роль при формуванні конкретних моделей поведінки 
стосовно інших людей або навколишнього світу. Суть даної тези 
можна розкрити через виявлення фундаментальної значимості 
моральних цінностей як основ соціоприродної взаємодії.     

Самі поняття світоствердження і світозаперечення 
віддзеркалюють характер спрямованості людини на зміну 
навколишньої дійсності, знаходження ціннісності у 

                                                                                                                                                                                           
21.  
126 Див.: Высоцкая О.Е. Сущностнные черты мироутверждающих подходов к 
осуществлению идеалов гармонии с миром /О.Е. Высоцкая // Вісник Дніпропетровського 
університету. Філософія. Соціологія. Політологія. Випуск 6. - Дніпропетровськ: Вид-во 
Дніпропетровського ун-ту, 2000. - С.53-60.  
127 Давыдов Ю.Н. «Картины мира» и типы рациональности (Новые подходы к изучению 
ссоциологического наследия Макса Вебера) / Ю.Н. Давыдов // Вебер М. Избранные 
произведения: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. - С. 760. 
128 Див.: Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира / 
М.Вебер // Вебер М.Избранное. Образ общества.: Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. - С.7-38.  
129 Див.: Висоцька О.Є. Роль світозаперечуючих орієнтацій у самовизначенні культури 
/О.Є.Висоцька // Грані. - 2001.- № 2 (16). - С. 67-71. 
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«поцейбічному» (світоствердження) або - на «відхід» зі світу тим 
або іншим шляхом, коли вища цінність або благо лежить у 
«потойбічному» (світозаперечення). Відокремлення М.Вебером 
подібних орієнтацій і вказівка на їхній діалектичний взаємозв'язок 
дали можливість досліджувати сутність світоглядних позицій 
людини, пов'язаних із ними мотивів соціальної дії і типів 
раціональності. Для нас при подібному виділенні важливо вказати 
на фундаментальне розходження між даними настановами як 
передумова діаметрально протилежних ціннісних орієнтацій 
стосовно природної реальності. Так, під світоствердженням 
розуміється світоглядна позиція, що припускає орієнтацію на 
обгрунтування в навколишньому світі, його раціоналізацію й 
освоєння. Тут має місце побудова ідеалів гармонізації з природним 
світом та іншими людьми. Хоча смисловий контекст подібних 
ідеалів суттєво розрізнюється, він завжди репрезентує людські 
інтереси (соціуму або ж окремих індивідуумів). Світ розглядається 
не просто схильним до пізнання. Він є об’єктом або суб’єктом 
розкриття людських якостей. У свою чергу, світозаперечна 
світоглядна позиція характеризує орієнтації на подолання почуття 
конфліктності зі світом шляхом розчинення в ньому або 
трансценденції, що відбивається в ідеалах єдності зі світом 
(природи або Абсолюту). Інший варіант світозаперечення - такий 
момент пізнання, коли людина стає беззахисною перед новим 
знанням, яке руйнує попередню ціннісну шкалу, але не стає 
основою для побудови нової ціннісної картини. У цьому випадку 
спостерігається тенденція до руйнації світу і (або) самого себе, що 
виявляється у феномені нігілізму або філософії «абсурду».  

Типологічна класифікація моральних цінностей може бути 
здійснена шляхом побудови суб’єкт-об’єктних, суб’єкт-суб’єктних 
та об’єкт-об’єктних бінарних опозицій як раціональних передумов 
ціннісного орієнтування сучасної людини, яка належить західній 
культурі. Також можна виділити настанову, орієнтовану на зняття 
зазначених бінарних опозицій через децентрацію людського «Я». 
Методологічним базисом подібної класифікації стали праці К.-
Г.Юнга і М.Еліаде, які простежили психологічні підстави 
диференціації навколишнього світу людиною та виявили 
раціональні й ірраціональні форми світовідношення як основ 
формування певних ціннісних переваг. Подібно М.Веберу, дані 
дослідники вважали, що саме почуття розколотості між «Я» та 
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«світом» обумовлює можливість оцінки останнього. Також, 
зокрема М.Еліаде, належить докладний аналіз ідеалів єдності як 
фундаментальних архетипічних людських уявлень про можливе 
подолання конфлікту між людиною і світом130. Дане дослідження 
будується виходячи з поділу ідеалів єдності і гармонії з природою, 
що мають, хоча і подібну цільову спрямованість, але 
розрізнюються за засобами реалізації.   

Розгляд природи як «світу» припускає її опис як ідеалізованого 
образу реальності, яка представляє собою природні «обставини» 
людського життя (за термінологією Г.Ортега-і-Гассета131). У цьому 
ракурсі буття природи як «світу» конституюється тими 
характеристиками, що приписуються їй даною культурно-
історичною епохою, стереотипними уявленнями, особистісним 
світовідношенням, а також конкретним типом практичної 
діяльності, за допомогою якої людина вводить себе в природну 
реальність. Характеристика природи як «світу» дозволяє уникнути 
абстрактного розуміння термінів «природа» або «довкілля», які 
часто використовуються при розкритті екологічної тематики і 
викликають основні труднощі при описі характеру їхніх 
взаємозв'язків із суспільством. Тільки співвіднесення природи зі 
«світом» робить можливим включення морально-ціннісної 
проблематики в контекст взаємовідносин «суспільство-природа».   

Нашому розумінню природи як «світу» цілковито відповідає 
концепція Клауса  Міхаеля Маєр-Абіха, який розрізняв природу як 
цілісність  («живий порядок  всесвіту»), та природу як «світ» (чи 
«спільносвіт» що є «одною  в  усьому  - в  тваринах, рослинах, 
горах і річках, у морі та вітрі»132. Сучасна екологічна етика тою чи 
іншою мірою будує свої положення відповідно до розуміння 
природи як світу («спільносвіту»). 

 Дослідження моральних цінностей як головної якісної 
характеристики  комунікативної інтеракції здійснено з 
використанням методології К.-О.Апеля і Ю.Габермаса. Комунікація 
є найважливішим елементом соціальної взаємодії і сполучена з 
обміном певних смислових значень або цінностей.   

                                                           
130 Див.: Элиаде М. Миф о вечном возвращении / М. Элиаде. - СПб: Алетейя, 1998.- 250 с. 
131 Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике / Х. Ортега-и-Гассет // Ортега-и-Гассет Х. 
Избранные труды: Пер. с исп. - М.: Изд-во «Весь Мир, 2000.- С 168.   
132 Маєр-Абіх К.М. Від спільноти людей до природного спільно світу / К.М.Майєр-Абіх: 
пер. з нім. А. Єрмоленка // Філософська думка. - К.: 2004. - № 3. - С. 106. 
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Проблема етико-ціннісної взаємодії суспільства з природою 
включає два аспекти комунікації:  
а) комунікація між людиною і природою-»світом»; б) комунікація 
між людьми з метою досягнення порозуміння і спільності у виборі 
певних стратегій поведінки стосовно природи.  

В обох випадках комунікація описується К.-О.Апелем та 
Ю.Габермасом як орієнтація на аксіологічно симетричні 
відношення між різноманітними суб’єктами, на відміну від суб’єкт-
об’єктних відношень, що мають завжди деформований характер.   

У рамках комунікативної теорії К.-О.Апеля та Ю.Габермаса 
дані форми відношень  подані як діалектична протидія стратегично-
інструментальної і комунікативної раціональності. Якщо 
стратегично-інструментальна раціональність припускає ціннісно-
нейтральне відношення до природи, то комунікативна 
раціональність завжди сполучена з певною оцінкою.  Так, з точки 
зору К.-О.Апеля, природа в комунікативному розтині може 
виступати квазісуб’єктом діалогічних взаємовідносин із 
суспільством133. У свою чергу, орієнтація самих людей на 
комунікативну взаємодію у суспільстві створює умови для 
контролю стратегічно-інструментальної раціональності з боку 
комунікативного співтовариства. Когнітивний аспект формування 
морально-ціннісного відношення до природи може бути 
проведений з урахуванням діалектичного характеру взаємодії даних 
форм  раціональності, їхньої взаємної обумовленості, нерозривної 
єдності.   

Також для дослідження питання морально-ціннісної взаємодії 
суспільства з природою велике значення має «діалогічна» 
філософія М.Бубера, К.Ясперса, М.Бахтіна, які охарактеризували 
проблему взаємодії суб’єкт-об’єктного (об’єкт-об’єктного) і 
суб’єкт-суб’єктного підходів до світу як протистояння 
монологічного і діалогічного типів світовідношення134. Тут 
комунікативний аспект формування цінностей описується за 
допомогою термінів «екзистенціального діалогу» «Я» і «світу».  

                                                           
133 Див.: Апель К.-О. Екологічна криза як виклик дискурсивній етиці / К.-О.Апель // 
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. – С. 413-454.  
134 Див.: Бубер М. Я и Ты / М.Бубер. // Бубер М. Два образа веры. – М.: ООО Фирма «Изд-
во АСТ», 1999. - С. 24-121.; Ясперс К. Духовная ситуация времени / К.Ясперс // Ясперс К. 
Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1994. – С. 288-419.; Бахтин М.М. К 
философии поступка / М.М.Бахтин // Бахтин М.М. Человек в мире слова. – М.: Изд-во 
Рсссийского открытого университета, 1995. – С. 22-54. 
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Формування екологічної культури у суспільстві залежить 
також від соціальних стереотипів як схематичних стандартизованих 
уявлень про характер етико-ціннісної взаємодії суспільства з 
природною реальністю з урахуванням тих чинників, що мають 
визначальне значення при їхньому формуванні. Серед них ми 
виділяємо техніку, яка обумовлює специфіку економічних відносин 
суспільства до природи, а також - екологічну проблематику, що 
довизначає ці відношення. 

Дослідження основних стратегій морально-ціннісного 
відношення до природи здійснюється за допомогою 
компаративного аналізу таких світоглядних позицій як 
техноцентризм, екоантропоцентризм і природоцентризм (за 
класифікацією С.Дерябо і В. Ясвіна135).  

Проблемно-предметний характер дослідження включає 
постановку питань про особливості легітимації моральних 
цінностей, спрямованих на регуляцію відношень «суспільство-
природа». При цьому під легітимацією розуміється процес 
визнання, прийняття та виправдання певних етичних принципів як 
нормативно узаконених у суспільній свідомості і тому 
виправдовуючих будь-які дії по відношенню до природного 
оточення. В цьому відношенні з точки зору методології  важливі 
роботи Ю.Габермаса136, К.-О.Апеля137, Ж.-Ф.Ліотара138, 
А.Єрмоленка139, О.Висоцького140, що досліджували суть 
                                                           
135 Див.: Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Две модели экологии / С.Д.Дерябо, В.А.Ясвин // 
Человек.- 1998.- № 1.- С. 34-40.  
136 Див.: Габермас Ю. Дії, мовленневі акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ / 
Ю.Габермас // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. - С. 
287-324.; Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну / Ю Габермас: Пер. з нім. – К.: 
Четверта хвиля, 2001. – 424 с. ; Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической 
теории / Ю.Хабермас. - СПб: Наука, 2001. – 415 с.; Хабермас Ю. Модерн – 
незавершённый проект / Ю.Хабермас // Вопросы философии.- 1992. - № 4.- С. 40-53.; 
Хабермас Ю. Модерное сознание времени и его потребность в самоудостоверении / 
Ю.Хабермас // Философские науки.- 1997.- № 2. - С. 46-54. ; Habermas J. Communication 
and Evolution of Society /Translated and with an introd. by T.Mc Carthy.- London: Heinemann, 
1979. - 239 p.    
137 Див.: Апель К.-О. Ситуація людини як етична проблема / К.-О.Апель // Єрмоленко 
А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. –  С. 231-354.; Апель К.-О. 
Трансформация философии/ К.-О.Апель: Пер. с нем. - М.: Логос, 2001.- 344 с.  
138 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф.Лиотар: Пер. с фр. - М.: «Институт 
экспериментальной  социологии», СПб: Изд-во «Алетейя», 1998. - 160 с.   
139 Див.: Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія / А.М.Єрмоленко.- К.: 
Лібра, 1999. – 488 c.; Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие 
человека (современная немецкая практическая философия) / А.Н.Ермоленко.  – К.: 
Наукова думка, 1994. – 198 с. 
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легітимаційних процесів у сучасному суспільстві, а також їхні 
культурно-історичні передумови. Сутність делегітимуючих явищ 
досліджується на підставі праць Ж.Батая141 і Ж.Бодрийяра142, які 
виявили посилення напруги в сучасному суспільстві, що викликано 
подальшою раціоналізацією і кризою традиційних цінностей, у 
зв'язку з чим з'являються тенденції до відмови від «тотальності» 
будь-яких нав'язаних особистості цінностей в умовах формування 
індивідуалізованого суспільства.   

З'ясовування сутності легітимації цінностей доповнюється 
характеристикою основних проблемних площин екологічної етики, 
яка на сьогоднішній день розвивається  нерівномірно, реалізуючись 
у концепціях «глибинної екології», біоцентричних та 
натурцентричних (природоцентричних) доктринах, тим самим 
дискредетуючи себе. В результаті формування екологічної 
культури лише засобами вузько зорієнтованої екологічної етики 
виявляється малоефективним і потребує дообгрунтування. Тому 
екологічна етика, сприйнята як будь-яка форма етичного 
обгрунтування відносин суспільства до природи, сприятиме більш 
глибокому розумінню структурних та типологічних характеристик 
етико-ціннісних уявлень про  природну дійсність. Завдяки цьому 
з'являється можливість фіксувати недостатність традиційних 
моральних систем і будувати нові морально-етичні моделі, що 
перспективують вирішення екологічної проблематики.   

                                                                                                                                                                                           
140 Висоцький О.Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія та практика: 
монографія /О.Ю.Висоцький. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 318 с. 
141 Див.: Батай Ж. Внутренний опыт / Ж.Батай. – СПб: АХІОМА, Мифрил, 1997. – 336 с. 
142 Див.: Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального 
/Ж.Бодрийяр: Пер. с фр.–  Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000 .- 96 с.; 
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла /Ж.Бодрийяр: Пер. с фр.– М.: Добросвет, 2000. – 258 с.  
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РОЗДІЛ 2 
 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ 

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОГО 

ВІДНОШЕННЯ ДО ПРИРОДИ 

 
 

2.1. Особливості світоглядних настанов  
стосовно природи 

 
Аналіз особливостей формування тих або інших ціннісних 

орієнтацій стосовно природного оточення в сучасному західному 
суспільстві, насамперед, припускає дослідження світоглядних 
передумов їхнього виникнення. Домінантною характеристикою 
західної культури  є визнання амбівалентності  «Я» і «Світу»,  
«Духа» і «Природи». Одночасно, в ній присутні протилежні 
тенденції - прагнення до зняття цих протиріч шляхом звернення до 
ідеалів єдності або гармонії зі світом. Сутичка зазначених 
напрямків моральноціннісної рефлексії створює конфліктну 
ситуацію й зумовлює пошук шляхів виходу з неї.   

Незважаючи на смислову близькість понять єдності і гармонії, 
методологічно їх слід розглядати як протилежно орієнтовані. 
Ідеали гармонії спрямовані на розкриття людських якостей, що 
мисляться як розмірні, співзвучні світовому цілому. Ідеали єдності 
відбивають прагнення перебороти конфліктне буття культурної 
людини шляхом його «зняття», розчинення в природному бутті. 
Крім цього, якщо ідеали гармонії характеризують свідомий вибір 
індивідуума, то ідеали єдності найчастіше мають несвідому 
архетипічну природу і не можуть бути раціонально обгрунтовані.   

Ідеали єдності і гармонії з природою, незалежно від того, який 
зміст в них вкладається, грунтуються на двох кардинально 
відмінних одна від одної світоглядних позиціях. Ідеал єдності 
орієнтований на встановлення стійких несуперечливих зв'язків із 
природою. За своєю структурою він тяжіє до синкретичного 
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світосприйняття й, у цілому, виражає фундаментальні архетипічні 
образи міфології і релігії - образи «раю» і «повернення» до 
первинного «безгріховного» стану. На відміну від нього, ідеал 
гармонії включає образ світу, розбитого на «людські» і «не-
людські» сфери, у якому наявне їхнє протиставлення або певне 
«протиріччя» між ними. Останнє, проте ж, є передумовою розвитку 
відносин із «не-людським» світом, можливістю для його 
«гармонізації», упорядкування, співзвуччя,  ладу зі світом людини.   

Спрямованість на ідеал єдності є свідченням незадоволеності 
людиною своїм існуванням і бажанням сховатися, увійти у 
сакралізовану цілісність зі світом. Зокрема, М.Еліаде вказує на 
чисельність вірувань, в яких міститься потяг до об’єднання 
протилежностей, що відбивають ностальгію «по втраченому раю», 
«по парадоксальному стану, в якому протилежності 
співіснують»143. У свою чергу, М.Аркад’єв оцінює ідеал єдності як 
«фундаментальну ностальгію», трансформовану «у міфологію 
«золотого віку» («загубленого раю»), загальну практично всім 
міфологічним системам»144.  

 Ідеал гармонії має іншу спрямованість. Тут прагнення до 
гармонізації відношень із природою викликано не просто почуттям 
«розірваності» із природним існуванням, а зумовлене 
переживанням непереборності самого цього конфлікту. Як 
відзначає О.Лосєв, гармонія «припускає не тільки наявність цілого, 
але і його роздільність, і протилежні елементи на фоні об’єднуючої 
їх цілісності»145. Дихотомія між «природним» і «людським», від 
якої відштовхується свідомість, орієнтована на ідеал «гармонії» із 
природою, базується на уявленні про не(поза)природність 
походження людини, коли, як висловився В.Мільдон, природне в 
неї – «перешкода людському, але перешкода вічна: звільнившись 
від неї, вона звільняється від себе»146. Тому головним завданням 
етики, спрямованої на регуляцію відносин із природою, стає 
знаходження основ узгодження цілей людського розвитку й 
еволюції природного світу, що найчастіше приймає форму 

                                                           
143 Элиаде М. Мефистофель и андрогин / М.Элиаде. – СПб.: Алетейя, 1998 – С.193-194. 
144 Аркадьев М.А. Конфликт ноосферы и жизни / М.А.Аркадьев // Ноосфера и 
художественное творчество.- М.: Наука, 1991. - С.79. 
145 Лосев А. Ф. История античной эстетики.: В 2-х. тт. / А.Ф.Лосев. - Т.2. - М.: Искусство, 
1969. – С.386.  
146 Мильдон В.И. Природа и культура (опыт философии безнадежности) / В.И.Мильдон 
//Вопросы философии. - 1996. - № 12. - С. 66. 
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«олюднення» світу тим або іншим способом.  
Жорстке розмежування природного і людського, характерне 

для ціннісних мотивацій деяких суспільств, перешкоджає реалізації 
ідеалів гармонії та ідеалів єдності з природою. Цього не позбавлена 
й християнізована культура, для якій самий факт людського 
існування є «викликом» таким «принципам» природного буття як 
тимчасовість, смертність, причинність. Тому вона фокусує 
морально-етичні проблеми лише навколо людини та її месіанського 
призначення - бути знаряддям загального визволення. Тимчасове 
єднання людини і природи мислиться тільки за допомогою 
антропоморфізації останньої, вишукування внутрішнього змісту 
природних об’єктів, розглядання їх з точки зору суб’єктів 
життєвості. Така позиція знайшла своє найбільш повне втілення в 
релігійному екзистенціалізмі (М.Бердяєв, М. Бубер, К.Ясперс) і 
філософії космізму (В.Соловйов, М.Федоров, П.Флоренський). 
Також вона продовжує впливати на ціннісні настанови тієї частини 
сучасного суспільства, що зберігає зв'язок із символікою 
християнства та його заповідей.     

Гіпотеза про те, що конфлікт між «природним» і «людським» 
лежить в основі взаємодії свідомості та несвідомого людини, була 
розвинута «філософією життя», зокрема А.Геленом, а також 
школами психоаналізу. Теза Ф.Ніцше про людину як несталу 
тварину (що характеризує практично всю лінію 
західноєвропейської філософії – від Аристотеля та Ф.Бекона до 
І.Канта та А.Шопенгауера) стала відправною точкою для подібного 
бачення сутності конфлікту з природою. Проте, за Ф.Ніцше, саме 
ця характеристика людини визначає її здатність стати всім і вийти 
за власні межі147.  Перетворитися у «сталу тварину» означає 
отримати певну форму, «стадний тип» і втратити людську 
особливість -  потребу вічного становлення, в якому знімаються всі 
протилежності.  

А.Гелен продовжив цю думку, висунувши ідею, згідно якої 
людина має свободу волі тільки завдяки її еволюційній відкритості, 
незакріпленні у тваринно-біологічній організації. Культура та її 
атрибути відіграють роль чинників, які компенсують біологічну 
недостатність людини148. Світ культури виявляється засобом, що 

                                                           
147 Див.: Ницше Ф. Антихрист. Проклятие християнству. / Ф.Ницше // Ницше Ф. 
Сочинения в 2-х т. - Т. 1. -  СПб.: ООО «Изд-во «Кристалл»«, 1998.-  С. 637-698. 
148 Философия ХХ века. - М.: Прогресс, 1997. – С. 119.  
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захищає людину від агресії менш «ущербних» істот, але, 
одночасно, він позбавляє її відчуття безпосереднього єднання з 
природою. У цьому, за А.Геленом, причина неможливості 
припинення внутрішнього стану конфліктності людини із самою 
собою, із світом культури та природи. Подібні висновки зробив 
також і З.Фрейд, у вченні якого культура виступає основною 
причиною конфліктної поведінки людини в силу того, що вона 
заснована на механізмах пригнічення і сублімації несвідомих 
бажань149. У цілому, християнська ідея «божественного» 
походження людини трансформується в психоаналізі в ідею її 
ущербності ( еволюційно або культурно обумовленої).  

Визнання існування онтологічних протиріч між самосвідомістю 
людини і природою відбиває узвичаєні «колективні уявлення» 
(Е.Дюркгейм) або «ціннісні зразки» (Т.Парсонс) мотивацій 
сучасного суспільства. Їхніми джерелами стали: характерне для 
західної культури  протиставлення духу і матерії, а також ідеологія 
«предметного» відношення до природи, розгляд її як об’єкта 
маніпуляцій (що простежується вже у метафізиці Р.Декарта. 
Одночасно в сучасному суспільстві починають посилюватися 
тенденції до іншого розуміння характеру розгортання системи «Я»–
»Світ». Якщо в рамках «модерних» уявлень виводиться постулат 
про неможливість безконфліктної взаємодії суспільства з 
природною дійсністю в силу споконвічної конфліктності самих 
поведінкових настанов будь-якого індивіда, то, відповідно 
сучасним науковим уявленням, конфлікт, протиріччя, 
нестабільність стають онтологічними особливостями самого буття і 
протиріччя між природним і людським, таким чином, знімається в 
силу включення, наприклад, таких людських характеристик як мова 
або комунікація в самостановлення світу (такими є уявлення в 
рамках комунікативної теорії, теорії мовних ігор, теорії конфліктів, 
синергетичної та постмодерністської парадигм). Подібний підхід 
виходить за межі узвичаєного світобачення і ще не набув 
загального визнання. Проте його варто виокремити, оскільки в 
останні десятиліття він все більшою мірою впливає на свідомість 
сучасної «масової» людини, формуючи певні ціннісні переваги.  

Загальна соціокультурна ситуація характеризується такими 
світоглядними тенденціями:  
                                                           
149 Фрейд З. Будущее одной иллюзии / З. Фрейд // Вопросы философии.- 1988. - № 8. - С. 
133. 
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а) Культура стала розглядатися як частина природного цілого, 
котра хоча і має істотні розходження з природним середовищем, 
але знаходиться з ним в щільному взаємозв'язку. 

 б) Розходження між культурою і природою стираються в силу 
повсюдного поширення впливу антропогенного чинника, коли 
природне середовище вже не є в повному смислі «природним».  

Таким чином, класична дихотомія «культура»-»природа» у 
рамках постнекласичного підходу втратила своє первісне значення, 
а поняття «природа» набуло нових якісних характеристик, що, у 
свою чергу, призвело, до змін самих основ ціннісного орієнтування 
людини.   

Оскільки поняття природи ніколи не охоплює повною мірою 
суті самої природи, досліджуючи  сутнісні особливості ціннісного 
відношення до неї, варто вказати ті базові типи світовідношення, 
що визначають напрямок етичних пошуків суспільства. Вихідним 
моментом  процедури  ціннісного орієнтування у світі для сучасної 
«масової» людини західної культури є встановлення таких 
залежностей із ним:  

1. Природа-«світ» як суб’єкт (квазісуб’єкт), що співвідноситься 
із людиною як суб’єктом (інтерсуб’єктивні відношення).  

2. Природа-«світ» як об’єкт, у якому зацікавлена людина як 
суб’єкт (суб’єкт-об’єктні відношення). 

3. Природа-об’єкт, який співвідноситься із людиною як 
об’єктом (об’єктна модель світовідношення).  

4. Відмова від суб’єкт-об’єктної опозиції як від смислової 
«центрації» елементів співвідношення «Я» і «світу»-«природи», 
характерна для постмодернізму або ж для будь-якого типу 
мислення, спрямованого на досягнення єдності зі світом.   

Незважаючи на певний схематизм подібної типологізації, на 
наш погляд, вона охоплює найбільш характерні для сучасного 
суспільства моделі ціннісного відношення до природи і тому може 
служити відправною точкою для їхньої характеристики. Також слід 
зазначити, що суспільство у цілому і кожна людина окремо 
стикається з природою тільки як зі «світом», тобто з тією 
реальністю, що може бути ними вхоплена або через органи 
почуттів, або через розумові абстракції на підставі особистого 
досвіду або узвичаєних для даної епохи ціннісно-стереотипних 
уявлень про сутність природи. У цьому смислі при аналізі 
особливостей формування тих або інших ціннісних орієнтацій під 



 

 

О.Є. Висоцька

43

природою варто розуміти реальність, яку Х.Ортега-і-Гассет назвав 
людським «оточенням» або «обставинами»150. У такому ракурсі 
буття природи як «світу» завжди знаходиться у взаємозв'язку з 
людським буттям, тому морально-етичне відношення до природи 
може бути конституйоване характером цього взаємозв'язку.  
Подібний підхід у певному сенсі знімає існуючі сьогодні дискусійні 
моменти формулювання, зокрема, екологічної етики як такої, що 
натуралізує мораль і суттєво звужує розуміння сутності 
взаємовідносин у системі «особистість-суспільство-природа»151.  

Суб’єкт-об’єктні відношення за своєю суттю монологічні, у той 
час як інтерсуб’єктивні взаємовідносини передбачають 
діалогічність. Протиставлення суб’єкта й об’єкта, суб’єкта і 
суб’єкта полягає не в самому розподілі світу на ці категорії, а в 
тому, на підставі яких критеріїв будуються відношення між ними.  
Останні залежать від цілей і засобів поводження з природною 
реальністю. Ідеал гармонії з природою мотивується ними.  

Об’єкт-об’єктна модель характеризує бажання усунути 
суб’єктивні критерії оцінки зі світу, зробити його ціннісно 
нейтральним (подібні ідеали характерні для науки Нового часу, для 
позитивістської і «натуралістичної» філософії). Проте подібний 
підхід має лише тимчасове значення, оскільки завжди поступається 
місцем першим двом підходам до природи. Крім дистанціювання 
від суб’єкта або об’єкта також може здійснюватися і зворотній 
процес, що розуміє їхнє злиття (або свідому відмову від подібної 
«суб’єкт-об’єктної» опозиції). В основі ідеалів єднання зі світом 
лежить цей  тип настанов.   

Якщо перші три типи настанов являють собою раціоналізацію 
навколишньої дійсності, то останній відштовхується від 
ірраціональних засад (хоча може мати цілком раціональне 
обгрунтування). Переживання трагедії розщеплення свідомих і 
несвідомих структур, спрямованість до єдності зі світом і, 
одночасно, розуміння неможливості повернення до нього, 
складають основні теми подібного типу рефлексії. Як указує 
М.Аркадьєв, який аналізував особливості подібної 
«фундаментальної ностальгії», у цьому випадку для людини існує 

                                                           
150 Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике / Х.Ортега-и-Гассет // Ортега-и-Гассет Х. 
Избранные труды: Пер. с исп. - М.: Изд-во «Весь Мир, 2000.- С.168.   
151 Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи. 
Монографія /А.М.Єрмоленко. – К.: Лібра, 2010. – 416 с. 
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тільки два екстремальних виходи з іманентного їй конфлікту. 
Перший із них - це прагнення до повернення в первинний, тобто 
дорефлексивний стан, для чого використовується наркотичний 
інструментарій, що розуміється у всіх можливих його формах. 
Другий - спрямованість до виходу у позасвідому, трансцендентну 
сферу за допомогою певного духовного інструментарію. «Узяті 
саме як крайнощі, ці шляхи збігаються в тому, що припускають 
(гранично) самоусунення людини як істоти, наділеної свідомістю-
рефлексією… у своїх екстремальних формах ці шляхи не можуть 
бути предметом вибору для людини, яка прагне залишитися 
людиною. У неекстремальних формах ці два види онтологічного 
інструментарію служать фундаментальній гармонізації основного 
антропологічного конфлікту, і в цьому сенсі є неусуненими з 
людського існування»152.  

Описані М.Аркадьєвим форми подолання зазначеного 
конфлікту можуть бути названі «діонісийською» та 
«аполлонічною» за аналогією з охарактеризованими Ф.Ніцше 
засадами153. К.-Г. Юнг, який визначив їх як «аполлонічний» та 
«діонісийський» потяги, вбачав між ними деякі аналогії з 
інтроверсією та екстраверсією, але виявив їхню ірраціональну 
природу на відміну від екстравертної й інтравертної настанови, які 
носять раціональний характер і грунтуються на суб’єкт - об’єктній 
диференціації дійсності. Основна відмінність між ними, за К.-
Г.Юнгом, полягає в тому, що «стан інтроверсії, як тільки він стає 
звиклим, завжди призводить до диференціації стосовно світу ідей, 
між тим як звична екстраверсія викликає диференціацію стосовно 
об’єкту»154. Подібний психічний механізм і характеризує процес 
раціоналізації мислення. Між тим «Діонісийське почуття 
відрізняється цілком архаїчним характером афективного відчуття. 
Воно… не віддиференційоване зі сфери потягів»155. Аполлонізм є 
внутрішнім сприйняттям, інтуїтивним розумінням світу ідей та 
чисто споглядальним, образним станом психіки.   

 Слід зазначити, що в реальній ситуації того або іншого 

                                                           
152 Аркадьев М.А. Конфликт ноосферы и жизни / М.А.Аркадьев // Ноосфера и 
художественное творчество.- М.: Наука, 1991. - С.75-76. 
153 Див.: Ницше Ф. Рождение трагедии или эллинизм и пессимизм // Ницше Ф. Сочинения 
в 2-х т. - Т. 1. - СПб: ООО «Изд-во «Кристалл»«, 1998. -  С. 7-116. 
154 Юнг К.-Г. Психологические типы. / К.-Г.Юнг. - М.: «Университетская книга», ООО 
«Фирма «Издательство АСТ», 1998. – С. 187. 
155 Там само. 
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ціннісного вибору, людина, як правило, схиляється до раціональних 
типів орієнтування. Чіткий вибір на користь ірраціональної позиції 
робиться тільки у випадку її входження в так звані «змінені» стани 
свідомості при здійсненні магіко-ритуальних або медитативних дій. 
Проте несвідомі елементи зазначених ірраціональних психічних 
структур виявляють себе досить часто в ході формування певних 
ціннісних орієнтацій (зокрема, коли ми маємо справу з ідеалами 
єдності або «повернення»), але вичленувати їх зі складу вже 
сформованого світогляду конкретної людини практично 
неможливо.  

 Також необхідно враховувати, що джерелом вищезгаданих 
бінарних опозицій є науково-пізнавальний і діяльнісний досвід 
людини сучасної західної культури. На культури інших історичних 
епох, а також на локальні і замкнуті культури сучасності ці 
особливості взаємодії з навколишнім світом не поширюються або 
набувають цілком іншого смислового навантаження. Зокрема, 
старогрецьке «фюсис», що часто ототожнювалося із 
новоєвропейським «природа», не може бути пізнане шляхом 
експериментування або абстрагування, тобто як «об’єкт», але 
тільки шляхом його  максимальної конкретизації, розгляду 
сутнісних, буттєвих характеристик. Як відзначає А. Ахутін, 
«Фюсис… –  ніяким чином не об’єкт, визначений як знання 
стосовно суб’єкта, що пізнає, (скоріше вже вона сама є 
«суб’єктом») й ідея її буття не може бути названа об’єктивним 
знанням про неї.  Не тому, зрозуміло, що вона суб’єктивна, а тому,  
що вона  відповідає іншій ідеї істинності, яка взагалі не припускає 
поділу на суб’єкт та об’єкт»156. Таким чином, суб’єкт-об’єктні або 
суб’єкт-суб’єктні опозиції - це певні абстракції, «фікції» суб’єкта, 
який пізнає, обумовлені специфікою сприйняття дійсності в 
залежності від тих конкретних науково-практичних завдань, що 
ставляться людиною в її прагненні до знання про світ. Традиція 
протиставлення «суб’єктів» та «об’єктів» дійсності в ході 
когнітивного аналізу, як указує, зокрема, М.Гайдеггер, бере 
початок у метафізиці Р.Декарта, де людина ототожнюється з 
«суб’єктом», а «всяке позалюдське суще стає об’єктом для цього 
суб’єкта»157, іншими словами, засобом для маніпуляції.   

                                                           
156 Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в новое время / А.В.Ахутин. - М.: 
Наука, 1988. – С.174.  
157 Хайдеггер М. Европейский нигилизм / М.Хайдеггер // Проблема человека в западной 
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Крім когнітивного аспекту ціннісних мотивацій, на нашу 
думку, немаловажне значення мають емоційні передумови 
формування тих або інших типів світовідношення. Вони являють 
собою певне емоційне або чуттєве тонування людиною 
зовнішнього оточення, коли світ осмислюється нею як реальний 
або можливий «Будинок» чи «місцеперебування» для існування 
(емоційно-психологічний аспект мотивацій). Якщо має місце 
оптимістичне налаштування відносно можливості освоєння світу, 
досягнення гармонійного співвідношення з ним, то в цьому 
випадку можна говорити про динамічні світостверджувальні 
орієнтації. Якщо ж людина зрікається від світу - природного або 
людського - і не бачить у ньому предмету своїх інтересів, то вона 
підпорядковується світозаперечним тенденціям, і найчастіше 
орієнтована на зазначені М.Аркадьєвим форми досягнення 
«абсолюту». Поняття світозаперечення практично тотожне 
описаним М.Вебером орієнтаціям на «потойбічне», в той час як 
«світоствердження» відбиває орієнтації на «поцейбічне» в 
суспільній свідомості158. Проте, оскільки релігійний чинник 
перестає грати переважну роль у соціальному житті сучасної 
західної людини і витісняється в її внутрішній світ, поняття 
світозаперечення або світоствердження виражають головним чином 
емоційно-психологічну складову світовідношення. Означена 
класифікація співзвучна поділу А.Швейцером культур 
світостверджувального та світозаперечного типів159, а також 
подібних психологічних типів людини за класифікацією 
Е.Фромма160. Проте на відміну від них ми не наділяємо зазначені 
категорії позитивним, як це робиться стосовно світоствердження, 
або негативним, - стосовно світозаперечення, - значенням, а 
вказуємо на фундаментальне розходження між ними як основу для 
протилежно орієнтованих ціннісних позицій.   

 Серед світостверджувальних підходів можна виділити дві 
протилежні настанови, що характеризують можливі пізнавальні 
моделі взаємодії з навколишнім середовищем. М.Бубер і М.Бахтін 

                                                                                                                                                                                           
философии.- М.: Прогресс, 1988. –  С. 287.  
158 Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма. / М.Вебер.// Вебер М. Избранные 
произведения: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. - С. 44-344.  
159 Див.: Швейцер А. Культура и этика /А.Швейцер // Швейцер А. Благоговение перед 
жизнью.- М.: Прогресс, 1992. - С. 328-350. 
160 Див.: Фромм Э. Современное положение человека /Э.Фромм // Фромм Э. Психоанализ 
и этика. – М.: Республика, 1993.-  С. 192-197.  
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назвали їх «монологічною» та «діалогічною»161, К.-Г.Юнг – 
«знаючою» та «розуміючою»162 [283, 285], П.Козловські – 
«технічною» та «культурною» [110]. К.-О.Апель і Ю. Габермас, у 
свою чергу, спираючись на веберівську методологію розрізнення 
цілераціональної та ціннісно-раціональної соціальної дії, 
розглядали ці бінарні опозиції через терміни протистояння 
інструментальної (стратегічної) та комунікативної 
раціональності163.   

 Вихідним мотивом для обох настанов є уявлення про  
потенційну відкритість світу для пізнання. Звідси випливає 
органічна включеність людини у  світ (світ-природу). Розходження 
між цими настановами викликані не стільки базовими 
світоглядними налаштуваннями щодо природи, скільки специфікою 
засобів її пізнання (у результаті чого присвоюються різні ціннісні 
характеристики не тільки природі, але й людині). У першому 
випадку це аналітичне, інструментально-технологічне, операційне 
відношення, яке припускає об’єктивацію світу, розгляд його як 
об’єкт маніпулювання. В другому випадку це синтетичне, образно-
символічне осмислення світу як певної органічної цілісності, що 
передбачає спів-буття з ним. Якщо у випадку переваги «технічної» 
орієнтації свідомості, образ світу як «Дому» грає функціональну 
роль, виступаючи зручним вмістищем для життя людини, підлягає 
переустрою і переінакшенню під людські потреби, то у другому 
випадку світ стає «Домом» завдяки «догляданню» за ним, 
розкриттю його властивостей шляхом окреслення людським 
                                                           
161 Див.: Бубер М. Я и Ты / М.Бубер // Бубер М. Два образа веры. – М.: ООО Фирма «Изд-
во АСТ», 1999. - С. 24-121.; Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: 
Советский писатель, 1963. –  363 с.  
162 Див.: Юнг К.-Г. Нераскрытая самость / К.-Г. Юнг // Юнг К.-Г. Синхронистичность. – 
М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1997. –  С. 53-120. Юнг К.-Г. Трансцендентальная функция 
Юнг К.-Г. // Юнг К.-Г.Синхронистичность. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1997. –  С. 11-
40.  
163 Див.: Апель К.-О. Трансформация философии / К.-О.Апель: Пер. с нем. - М.: Логос, 
2001.- 344 с.; Апель К.-О. Екологічна криза як виклик дискурсивній етиці / К.-О.Апель // 
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. – С. 413-454.; 
Габермас Ю. Дії, мовленневі акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ / Ю. Габермас // 
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. - С. 287-324.; 
Габермас Ю. Пізнання і інтерес / Ю. Габермас// Зарубіжна філософія ХХ століття. - К., 
1993. – С. 228-238.; Хабермас Ю. Модерное сознание времени и его потребность в 
самоудостоверении / ЮХабермас // Философские науки.- 1997.- № 2. - С. 46-54.; Хабермас 
Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю Хабермас. – СПб.: Наука, 2000. 
– 377 с. 
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контекстом уже наявних форм (тобто окультурення, олюднення 
світу).  

Світозаперечні підходи також містять дві діаметрально 
протилежні настанови, які умовно можна назвати 
«трансцендуючою» та «обмежувальною».  В обох випадках 
навколишній світ не може відчуватися як «Дім», оскільки поняття 
«Дому» передбачає його територіальну засвоєність. У випадку 
«трансцендуючого» типу світовідношення  людина розглядає себе 
як головного носія «Дому» і тому повинна постійно його охороняти 
від вторгнення зовнішніх сил. Тут культура розглядається тільки в 
контексті протистояння природі, але невключення в неї. Граничним 
ідеалом у випадку «трансцендуючої» настанови є досягнення 
абсолютної автономності від природного світу, його 
«детериторізація» (за термінологією Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі). Такий 
тип світовідношення можна зустріти у буддійських, а також 
,частково, в неоплатонічних вченнях і поглядах раннього 
християнства, де автономія виступає або як тотальне протистояння 
природному середовищу, або являє собою дистанціювання від світу 
соціального і вихід із космічних циклів у нірвану, Абсолют, Ніщо, 
тобто перехід з емпіричного світу в трансцендентальний. У цілому, 
для такого типу світовідношення характерна есхатологічна 
спрямованість.  

У випадку «обмежувального» підходу світ розглядається як 
тимчасове пристановище людини, в якому вона тільки гостя, й їй, 
як гості слід жити «за правилами» природного «Дому», обмежуючи 
себе в діях і спонуканнях (прикладом такого типу рефлексії можна 
назвати ідеї Ж.-Ж. Руссо про «повернення» до «природного» стану, 
але, у цілому, присутність будь-яких мотивів «повернення» до 
первісного несуперечливого існування вказують на нього, зокрема, 
це характерно для даосизму і його концепції недіяння). У 
крайньому прояві цей тип світовідношення характеризується 
запереченням культурної складової людського буття, коли мета 
людини - розчинення у світі шляхом повторення одних тих самих 
дій, що носять вид абсолютних імперативів.   

 Праксеологічний аспект ціннісного мотивування можна 
окреслити за допомогою таких моделей взаємодії з природою:  

- Стратегічно-інструментальна етико-ціннісна модель, що 
припускає предметну взаємодію з природним світом, а також 
іншими людьми. Такий тип настанов дотепер є переважним у 
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виробничій сфері й у сфері господарської взаємодії з природними 
об’єктами. У сфері міжособистісних взаємовідносин він, як 
правило, одержує негативну оцінку і формулюється в категоріях 
відчуженості, «знеособлювання» і «деіндивідуалізації» людини.  

-  Комунікативна етико-ціннісна модель. Цей тип  є 
визначальним у сучасному світі, для котрого первинною є 
проблема комунікації й обміну інформацією. У світі, де 
найважливішою стає «розуміюча» методологія як можливість 
встановлення контакту з представниками інших культур, а також як 
передумова для інтеграційних процесів у суспільстві. Загальна 
орієнтація на комунікативну модель сприяє переносу її положень і 
на природну реальність (розгляд останньої як квазісуб’єкта).  

- Трансцендуюча етико-ціннісна модель, що припускає 
орієнтацію на творчість у всіх її проявах, а також - на інтуїтивне 
розуміння позадосвідних феноменів за допомогою різноманітних 
духовних технік (споглядання, медитація) або раптового входження 
в стан «осяяння», «натхнення». Природна реальність як естетична 
цінність також може бути основою для подібних орієнтацій, але її 
«речова» суть скоріше сприяє негативній оцінці, оскільки 
трансцендуюча свідомість прагне вирватися за межі емпіричного 
зв'язку зі світом.  

- Магіко-ритуальна етико-ціннісна модель. У цьому випадку 
особистість орієнтована на розчинення свого «Я» серед інших «Я» 
або суб’єкта й об’єкта один в одному. Подібний тип настанов 
побудований на повторенні певних архетипічних жестів і 
запереченні будь-яких нововведень. Він має значний вплив на 
мотиваційну складові масової свідомості, а також фіксується в 
повсякденному досвіді як «прикмети», «ритуали». Визначення 
природи через архетипи «матері», орієнтація на «повернення» в 
«ідеальний» природний стан мотивовані цією світоглядною 
позицією.   

Отже, ідеали єдності і гармонії зі світом виступають базисними 
соціокультурними детермінантами формування морально-
ціннісного відношення до природи, що конституюють конкретні 
моделі взаємодії суспільства з природою. Характер і спрямованість 
світоглядних настанов стосовно природи визначається емоційно-
психологічними, когнітивними та праксеологічними особливостями 
освоєння природної дійсності. 
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2.2. Когнітивний аспект формування 

морально-ціннісного відношення до природи 
 

Когнітивний аспект формування морально-ціннісного 
відношення до природи включає проблему протистояння 
«пояснювальної» та «розуміючої» методологій науково-
практичного освоєння природної дійсності або «технічного» і 
«культурного» підходу до світу, названих П.Козловські 
світоглядними засадами культур Модерну та Постмодерну як 
визначальних констант сучасної ціннісної ситуації164 [110].   

Відповідно позиції П.Козловські, «технічне» відношення до 
природи припускає процедуру її атомізації та механізації. Це 
досягається шляхом відчуження чуттєвих  образів, пов'язаних з 
нею. Саме тому, на наш погляд, такий підхід характерний для 
суб’єкт-об’єктної моделі світовідношення, коли за допомогою 
кількісних характеристик із об’єктів вилучаються властиві їм 
індивідуальні особливості, що можуть послужити перешкодою для 
маніпулювання ними. Для «культурного», «розуміючого» підходу, 
навпаки, важливі саме якісні характеристики об’єкта. При цьому 
об’єкт може розглядатися й у деякому смислі як суб’єкт 
(«квазісуб’єкт») діалогічної взаємодії, що має свої власні «цілі», 
відмінні від людських (саме таку, інтерсуб’єктивну модель 
світовідношення пропонує К.-О.Апель для встановлення відносин з 
природою165). Хоча людські інтереси при цьому завжди 
залишаються первинними, тобто етика продовжує будуватися 
виходячи з антропоцентричної позиції, взаємодія з природним 
світом носить характер певного компромісу.   

 І «технічний», і «культурний» підходи передбачають зміну 
навколишньої дійсності, але у першому випадку мова йде про її 
фізичне перетворення (як упорядкування старих і створення нових 
форм), а в другому - про внутрішнє перетворення (шляхом 
культурного «формування» її власних характеристик), що свідчить 
про корінні відмінності в їхніх методах. Не зважаючи на це, описані 
підходи  у певному сенсі є взаємодоповнювальними. Будь-який 

                                                           
164Див.: Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия 
технического развития / П.Козловски: Пер. с нем. - М.: Республика, 1997. - 239 с.  
165 Див.: Апель К.-О. Ситуація людини як етична проблема / К.-О.Апель // Єрмоленко 
А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. –  С. 231-354.  
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аналітичний етап пізнання можна назвати «технічним», тому що 
оперування з об’єктом як із «мертвим» більш ефективне. Це дає 
значну свободу діям і дозволяє обходити моральні табу, що 
гальмують наукову діяльність (поза контекстом її етичного змісту, 
тобто як «чисту» науку або «чисту» практику). Проте розгляд 
позитивістською філософією і наукою «технічного» підходу як 
«об’єктивного», а «культурного» - як «суб’єктивного» призвело до 
розриву уявлень про єдність цих методів, що проявилося в 
протиставленні наук «про природу» і наук «про дух», а також 
роз’єднанні методів «пояснення» і  «розуміння». В.Дільтей, який 
затвердив метод розуміння як внутрішньо властивий наукам «про 
дух», тим самим зробив спробу його реабілітації, оскільки в рамках 
новоєвропейської науки й, особливо, в її позитивістській 
інтерпретації, дуалізм цих методів був поданий як дихотомія 
«знання» і «думки»166.   

«Технічний» підхід у його найбільш загостреній формі - це не 
тільки об’єктивація зовнішнього світу, але й об’єктивація самого 
процесу пізнання, коли основною метою стає «чисте знання», яке 
припускає максимально можливе вилучення суб’єкта пізнання зі 
сфери пізнавальної діяльності (безсуб’єктна модель). Подібна 
настанова характеризує ідеали науки Нового часу. Так званий 
«принцип Коперника» містив положення про те, що закони фізики, 
а отже, і фундаментальні властивості світу повинні бути інваріантні 
щодо системи відліку і, тим паче, щодо спостерігача167.   

На протиріччя, закладене в такій настанові, указував, зокрема, 
К.-О.Апель, оскільки в цьому випадку «одне суще у своєму 
фактичному прояві пояснюється з іншого сущого», тобто одне суще 
редукується до іншого168. Цей метод, що одержав назву методу 
пояснювальної редукції, грав головну роль у більшості 
філософських і наукових побудов аж до кінця ХІХ сторіччя. 
Рефлексія суб’єкта, що обмежується цим методом, виглядає таким 
чином: «щоб мати можливість використовувати щось як засіб для 
якоїсь мети, я повинен розуміти мету в її можливому прояві у часі 

                                                           
166 Фурс В.Н. Философия незавершённого модерна Юргена Хабермаса / В.Н.Фурс. - Мн.: 
ЗАО «ЭкономПресс», 2000. – С.34. 
167 Павленко А.Н. Антропный принцип: истоки и следствия в европейской научной 
рациональности / А.Н.Павленко // Философско-религиозные истоки науки.- М.: Мартис, 
1997.- С. 179. 
168 Апель К.-О. Трансформация философии / К.-О.Апель: Пер. с нем. - М.: Логос, 2001.- 
С.8. 
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як причинний наслідок уже відомого мені факту»169. Тобто, суще 
стає тим, існування чого може бути засвідчене самим суб’єктом, а 
поняття істини дорівнюється до поняття достовірності. У 
результаті, за зауваженням М.Гайдеггера, «відношення до сущого 
стає наступальним «підходом», націленим на підкорення світу і 
світове панування» у силу того, що людина сама задає міру 
сущому170.   

З іншого боку, світоглядні настанови науки Нового часу можна 
цілком грунтовно назвати монологічними, оскільки, як писав із  
цього приводу М.Бахтін, «усе значиме і цінне зосереджується 
навколо одного центру - носія. Все значиме  можна зібрати в 
одному центрі і підпорядкувати єдиному акценту, те ж, що не 
піддається такому зведенню випадкове і не суттєве»171. Подібна 
віра у самодостатність однієї свідомості, на думку М.Бахтіна, являє 
собою визначальну структурну особливість філософії Нового часу. 
Монологічна модель світу і свідомості укорінена в налаштуванні на 
безособове розгортання теоретичних систем або на досягненні 
тотожності мислення про світ і мислення про мислення (як це 
робить, зокрема, Г.-В.Ф. Гегель у «Науці логіки»).   

З середини ХІХ століття внаслідок кризи об’єктивістської 
наукової картини світу почався наступ інтерсуб’єктивної або 
діалогічної моделі освоєння дійсності як антитези позитивістської 
безсуб’єктної моделі пізнання. Як зауважив із приводу всевладдя 
«екстравертного» мислення в науці свого часу К.-Г. Юнг, «Це 
ненормально - забувати, що у пізнанні є суб’єкт і що взагалі немає 
пізнання, і тому немає для нас і світу, якщо хтось не говорить: «Я 
пізнаю», тим самим уже висловлюючи суб’єктивну обмеженість 
усякого пізнання»172. Вихід з об’єктивації процесу пізнання став 
можливий завдяки відродженню розуміння органічного зв'язку 
суб’єкта з предметом його дослідження.   

Проте дотепер «пояснювальна» та «розуміюча» моделі 
пізнання залишаються протипоставленими. Пов'язане це з тим, що, 
як в одному, так і в іншому випадку недооцінюється творча роль 

                                                           
169 Там.само. 
170 Хайдеггер М. Европейский нигилизм / М.Хайдеггер // Проблема человека в западной 
философии.- М.: Прогресс, 1988. –  С. 289.  
171 Бахтин М.М. Проблемы поэтики  Достоевского / М.М.Бахтин. – М.: Советский 
писатель, 1963. – С.103.  
172 Юнг К.-Г. Психологические типы / К.-Г.Юнг. - М.: «Университетская книга», ООО 
«Фирма «Издательство АСТ», 1998. -  С.456. 



 

 

О.Є. Висоцька

53

кожного підходу. Критики «пояснювальної» моделі редукують 
розум до розсудку або до інструментальної цілераціональності (що 
роблять, наприклад, Т.Адорно і М.Горкгаймер у роботі «Діалектика 
Просвітництва»), а противники «розуміючої» моделі продовжують 
відмежовувати її сферою лише наук «про дух».   

 Спробою зв'язування «пояснення» і «розуміння» стала 
орієнтація, зокрема, герменевтики М. Гайдеггера та Х.-Г. Гадамера, 
теорії мовних ігор Л. Вітгенштейна, семантичної системи Р. 
Карнапа, теорії комунікативної дії Ю.Габермаса і К.-О. Апеля, 
структурного психоаналізу Ж.Лакана на мову як засіб, з одного 
боку, інтерсуб’єктивного порозуміння, а з іншого, тлумачення 
світу, де знання обумовлене «доонтологічним» розумінням буття.  
Це означає, що всякому знанню про світ передує його розуміння, а 
саме розуміння можливе тільки завдяки зв'язності буття і людини у 
мові. В цілому, за визначенням К.-О.Апеля, розуміння і пояснення 
являють собою додаткові функції пізнання, що одночасно 
виключають і доповнюють одна одну: «Ніхто не може тільки 
«розуміти», не припускаючи при цьому певного знання речей у 
смислі «пояснення». З іншого боку, жодний натураліст не може 
щось «пояснювати», не розділяючи при цьому… 
інтерсуб’єктивного порозуміння»173.   

Подібна двоїстість характерна і для самих засобів людської 
діяльності. Так, Ю.Габермас відзначає, що в рамках соціального 
світу чітко відділені стратегічна дія, в якій мова служить засобом 
передачі інформації, і комунікативна дія, що виступає передумовою 
і джерелом будь-якої соціальної інтеграції174.  Мовна комунікація 
виконує функції, що координують суспільну згоду, тільки доти, 
поки цілеспрямована діяльність підлягає певним обмеженням. 
Тобто, обидва типи раціональних дій мають стримуючий і 
довизначальний один для одного характер. Досвідне знання, що 
одержує людина відповідно практичним формам діяльності 
розпадається, за Ю.Габермасом, на два диференційованих «світи» – 
«інструментальний світ», що конституюється «у маніпулятивних 
стосунках з речами та подіями» і «світ спільності», що виникає «в 
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інтегративному спілкуванні з оточуючими персонами»175.  
 З точки зору комунікативного підходу до розгляду сутності 

культури стратегічна дія являє собою лише альтернативу мовній 
дії. На наш погляд, ця альтернатива має не стільки конкуруючий, 
скільки доповнювальний характер. Обидва типи дій обумовлюють 
один одного. Проте онтологізація одного типу дії за рахунок 
нівелювання іншого призводить до асиметрії соціальних 
відношень, що характерно для так званої модерної культури, яка 
залишає за межами своїх ціннісних побудов комунікативні ідеали.  

 Визнання нерозривності зазначених когнітивних аспектів 
світовідношення вводить у контекст обох ціннісну складову і, 
таким чином, сучасна наука не може розглядатися як ціннісно-
нейтральна. Що стосується самих ціннісних настанов індивіда, то 
вони продовжують підпадати під вплив ідеології суб’єкт-
об’єктного монізму, оскільки сучасне суспільство все ще 
функціонує у межах новоєвропейської парадигми. Це становище, 
зокрема К.-О.Апелем, було оцінене як панування в рамках 
політико-економічних структур стратегічно-інструментальної 
раціональності, що припускає регулювання громадського життя за 
допомогою ціннісно-нейтральної науково-технічної раціональності, 
у той час як моральні цінності залишаються в межах приватного 
життя. К.-О. Апель, критикуючи подібну позицію, наполягає на 
тому, що організація моральної відповідальності за наслідки 
колективних дій людей у цьому випадку неможлива, оскільки 
суспільні  норми (серед яких і норми екологічної етики) за межами 
інституціонального процесу втрачають свою значимість. Причиною 
цього є все ще діючий у сучасному суспільстві так званий  принцип 
«дуалізму чи доповнювальності ціннісно-нейтральної 
раціоналізації та ірраціонального вибору останніх ціннісних 
аксіом»176, який корениться у суб’єкт-об’єктному підході модерної 
свідомості до навколишнього світу.  

Між цим не  можна забувати і про іншу  форму раціональності, 
яку К.-О. Апель називає консенсуально-комунікативною. 
Особливістю останньої є те, що вона «має  своєю передумовою 
правила чи норми, які лежать a‘priori по той бік розрахованого 
власного інтересу індивідів», у той час як «стратегічна 
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раціональність, навпаки, обгрунтовується суто на основі… 
взаємності застосування інструментально-технічної раціональності 
дії у стосунках між людьми»177. Остання, в силу своєї суб’єкт-
об’єктної природи не є достатньою для обгрунтування будь-якого 
виду етики.    

На діалектичність взаємодії суб’єкт-об’єктного та 
інтерсуб’єктивного підходів  до світу вказував, зокрема, М.Бубер. 
Він розрізняє два типи відношень: По-перше, це відношення «Я – 
Воно», що припускає безособову, маніпулятивну, інструментальну 
взаємодію з людським оточенням. Воно будується на основі моделі 
«мета-засіб», коли цінність будь-якої дії визначається поставленою 
метою незалежно від характеру витрачених засобів. По-друге, це 
відношення «Я – Ти», де людина орієнтована на встановлення 
автентичних  зв'язків зі світом. Перший тип відношень 
характеризує монологічне існування, другий - діалогічне. У  
першому випадку  людина орієнтована на «досвідне» знання, а 
також на такі цінності «об’єктного» світу як престиж, влада, гроші, 
у другому - на «зустріч» із Богом, іншими особистостями та 
духовним змістом природи. Перевага одного із зазначених типів 
відношень характеризує ціннісний вибір окремої людини.  
Одночасно, кожний із них  переходить в інший, оскільки «окреме 
Ти повинно стати Воно, коли відношення вичерпане. Окреме Воно 
може через входження у дійсність відношення стати Ти»178.  

Більш ускладнений варіант подібної взаємодії запропонований 
Е.Левінасом на основі моделі «Я – Інший». На відміну від 
М.Бубера, для якого взаємодія усередині структури «Я – Ти» 
носить симетричний характер (це характерно і для 
інтерсуб’єктивної моделі К.-О.Апеля та Ю.Габермаса), Е. Левінас 
виходить з асиметричної моделі, коли «Я» вже в силу того, що воно 
включене у світ (точніше, світ включений у нього), розглядає 
«Іншого» як підставу своєї відповідальності і турботи, тому йому  
неважливо, яке буде відношення до нього останнього179. У свою 
чергу, М.Бахтін пропонує подібну ціннісну модель. Для нього 
«Інший саме на своєму місці в моій емоційно-вольової учасній 
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свідомості, оскільки я його люблю як іншого, а не як себе»180. 
Е.Левінас і М.Бахтін, на відміну від Ж.-П.Сартра, який вважає, що 
«конфлікт - це споконвічний смисл буття-для-іншого»181, указують 
на протилежний аспект даного процесу. За думкою Е.Левінаса, «у 
конкретному сприйнятті між Я і Не-Я спочатку виникає 
відношення не протиставлення або корінного розходження, а 
виразу, виразу одного в іншому, культурного спів-буття»182.  

Хоча відношення «Я – Інший» не обов'язково передбачають 
діалогізм, а скоріше являють собою квазідіалогічну взаємодію, ця 
модель має значні евристичні можливості. Якщо у випадку моделей 
«Я-Воно» та «Я-Ти» завжди виникає питання про підстави етико-
ціннісних орієнтацій (так, у першому випадку це буде стратегічно 
обгрунтована мета тих або інших дій, а в другому - досягнення 
певного консенсусу, «зустрічі» між учасниками діалогу), то у 
випадку моделі «Я-Інший» пріоритет завжди належить «Іншому». З 
точки зору Е.Левінаса, «свідомість людини … зовсім  не в її 
можливостях, а в її відповідальності, у співчутливому відношенні 
до Іншого, у згоді з ним, у зобов'язанні перед ним»183. У такому 
ракурсі «Інший» стає не тільки основою і передумовою будь-якого 
ціннісного вибору, але й конституюючим принципом людської 
самосвідомості.  

Необхідно зауважити, що остання модель залишається скоріше 
винятком, ніж правилом для реально діючих у суспільстві 
ціннісних орієнтацій. Пов'язано це з тим, що сама свідомість 
сучасної людини тяжіє до раціональних (або ж суто несвідомих) 
аспектів ціннісного вибору, між цим як зазначена модель потребує 
додаткових ірраціональних процедур трансценденталізації світу як 
«Іншого».   

Раціональне обгрунтування ціннісних орієнтацій відбувається в 
діалектичній взаємодії «пояснювального» і «розуміючого» підходів 
до навколишньої дійсності. Серед основних рис «пояснювального» 
підходу можна назвати об’єктивацію, формалізацію, творче 
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формулювання «загальних» правил і виведення певних ідеальних, 
«правильних» середніх величин («реалій») на основі дослідження 
дійсності. Негативні риси «пояснювального» підходу - 
стандартизація, надмірне узагальнення, статистичність висновків. 
«Розуміючий» підхід припускає орієнтацію на дослідження 
індивідуальних, унікальних («номінальних») рис якогось факту, 
оскільки, як висловився К.-Г.Юнг, «реальна картина складається 
тільки з винятків із правила і, відповідно, в абсолютній реальності 
цілком панує неправильність»184.   

«Розуміння» можна охарактеризувати як специфічний стійкий 
атрибут людської свідомості. Проте домінування «розуміння» 
призводить до розриву з «поясненням» («знанням» за К.-Г.Юнгом), 
і, гранично - до руйнації самого «розуміння». За словами К.-
Г.Юнга, абсолютизація «розуміння» включає некритично пасивний 
суб’єктивний стан ототожнення себе з іншим. Проте «Рано чи пізно 
відношення досягають точки, у котрій один партнер відчуває, що 
його змушують принести у жертву свою індивідуальність, щоб вона 
могла бути асимільована індивідуальністю партнера. Цей 
неминучий розвиток ситуації руйнує розуміння, тому що розуміння 
припускає також інтегральне збереження індивідуальності обох 
партнерів.  Тобто, розумніше буде довести розуміння тільки до 
точки, у котрій досягається рівновага між розумінням і  
знанням»185.   

У свою чергу, М.Бахтін «чисте вживання, збіг з іншим» 
розцінює як «утрату свого єдиного місця у своєму єдиному бутті», з 
чого випливає «втрата одиничності буття», його своєрідний 
«розпад»186. Насправді, «зрозуміти предмет - означає зрозуміти мій 
обов’язок стосовно нього, ... що передбачає не відволікання від 
себе, а мою відповідальну участність»187. Тобто «розуміння» як акт 
«буття - спів-буття» потребує наявність активно діючої особистості 
або особистостей, якими і встановлюється «вчинок» 
співпричетності з  буттям або один з одним. «Розчинення» у світі 
як підстава ідеалів єдності з природою не призводить до її 
«розуміння», але сприяє деіндивідуалізації людини, її 
                                                           
184 Юнг К.-Г. Нераскрытая самость /К.-Г.Юнг // Юнг К.-Г. Синхронистичность. – М.: 
«Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1997. –  С. 58.  
185 Там само. – С.83-84. 
186 Бахтин М.М. К философии поступка /М.М.Бахтин // Бахтин М.М. Человек в мире 
слова. – М.: Изд-во Рсссийского открытого университета, 1995. – С. 30. 
187 Там само. – С.32. 
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інтегрованості, поглинанню буттям.     
Те ж стосується  перебільшення значимості «пояснювального» 

підходу до навколишньої дійсності, що перетворює 
індивідуальність в статистичну величину, «гвинтик» Мегамашини. 
Негативною стороною об’єктивації «технічного» 
(«пояснювального») підходу є перенос об’єктних властивостей на 
самого суб’єкта, в результаті чого людина стає предметом 
маніпулювання. Винос моралі (тобто «розуміючого» чинника 
культури) за межи такого підходу відчиняє шляхи до подібних дій. 
Проте виведення «цілей» світу з абстрактного суб’єкта сприяє 
настільки ж аморальним спекулятивним побудовам, тому що будь-
який вчинок наділяється рисами загальності і виправдується 
«історичною необхідністю». За твердженням М.Еліаде, Г.-В.-Ф. 
Гегель, намагаючись примирити власну філософію з певним 
«історичним моментом, … змушений був у кожній історичній події 
вбачати волю Світового Духу»188.  

Таким чином, можна констатувати величезну важливість 
збереження єдності зазначених засобів когнітивної взаємодії зі 
світом. Протистояння «пояснення» і «розуміння» призводить до 
глибокого розриву між ними й, у цілому, є руйнівним для обох. 
Зокрема, для М.Бердяєва існують дві інтенції  свідомості - інтенція 
до світу об’єктності, що поневолює, царства необхідності, яке 
уособлюється у «занепалій» природі й об’єктивованому суспільстві 
(«царстві Кесаря»), й інтенція до царства свободи й існування у 
Дусі («царстві Духа»). Об’єктний світ розглядається філософом як 
результат гріхопадіння людини. Природа в цьому випадку виступає 
як система відношень між об’єктами. М. Бердяєв виділяє  такі 
ознаки об’єктивації як відчуженість об’єкта від суб’єкта, 
поглинання неповторно-індивідуального, особистісного загальним, 
безособово-універсальним, панування необхідності, детермінізму і, 
як наслідок, придушення свободи, творчості і здійснення механізму 
пристосування і соціалізації. Він протиставляє такі сутністні 
властивості «розуміючого» підходу як свобода - необхідності, 
індивідуально-особистісне - масовому і загальному, якісність - 
кількісному чиннику, творчість - пристосуванню189.     

Хоча М.Бердяєв виходить із непримиренного протистояння 

                                                           
188 Элиаде М. Миф о вечном возвращении / М.Элиаде. - СПб: Алетейя, 1998.- С. 225. 
189 Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. / Н.А.Бердяев. - М.: Республика, 1991. – С. 
346.  
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«пояснювального» і «розуміючого» підходів, він визнає, що 
відношення з зовнішнім світом можуть будуватися і на основі 
суб’єктної «розуміючої» моделі. Природа як об’єкт «є природа, яка 
детермінує ззовні, деперсоналізує, пригнічує внутрішнє існування. 
Природа ж як суб’єкт є внутрішнім існуванням космосу, є його 
екзистенційність, а, отже, і свобода»190. З природою як об’єктом 
неможливі ніякі відношення, крім науково-пізнавального, проте 
навіть у світі об’єктивованому усе живе і навіть неживе (тварини і 
рослини, мінерали і моря) має внутрішнє існування і тому здатне 
переходити в суб’єктні відношення з людиною. Саме в суб’єктних 
відношеннях народжується справжнє розуміння природи191.   

Ця позиція М.Бердяєва є наочною ілюстрацією дотепер 
присутнього у сучасній культурі поділу галузей «об’єктивно-
наукового пізнання» і «суб’єктивно-етичних рішень», непрохідний 
бар’єр між якими визнавали як екзистенціалісти, так і 
сциєнтистсько налаштовані  мислителі192.   

Непереборність «пояснювальної» моделі ціннісного 
орієнтування (як і «розуміючої») припускає їх укоріненість у 
глибинних структурах людської свідомості. «Технічний» підхід 
грунтується на принципі упорядкування дійсності, 
підпорядкованості причинним детермінантам і має не тільки 
раціональний, але й архетипічний бік своєї реалізації. Так, К.-Г. 
Юнг указував на те, що архетипи «порядку» грають настільки ж 
важливу роль у людському несвідомому, як і архетипи первісних 
інстинктів193. На це звертав увагу також К.Леві-Строс, говорячи про 
наявність чітко сформованих детерміністичних настанов «магічної» 
свідомості: «перша відмінність між магією і наукою полягає, 
мабуть, у тому, що одна з них постулює загальний і повний 
детермінізм, у той час як інша діє, розрізняючи рівні, і тільки деякі 
з них припускають форми детермінізму»194. Технічний елемент у 
культурі є властивим тільки людині засобом пристосування до 
середовища життя шляхом його зміни. Як указував М.Бубер, 
                                                           
190 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии). 
/Н.А.Бердяев // Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря. - Республика, 1995. - С. 57.  
191 Там само. – С.204. 
192 Апель К.-О. Трансформация философии / К.-О.Апель: Пер. с нем. - М.: Логос, 2001.- С. 
271. 
193 Юнг К.-Г. Трансцендентальная функція / К.-Г.Юнг // Юнг К.-Г. Синхронистичность. – 
М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 1997. –  С. 21.  
194 Леви-Строс К. Неприрученная мысль / К.Леви-Строс // Леви-Строс К. Первобытное 
мышление.- М.: Республика, 1994. - С. 122.  
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«продовжити себе хоче не Я, але тіло, що ще не відає ні про яке Я; 
не Я, але тіло хоче створювати речі, інструменти, іграшки, тіло 
прагне бути «виробляючим»«195.   

Будь-який вид технічної дії можна охарактеризувати як 
різновид біотехніки, під котрою, зокрема, Л.Мемфорд, розуміє «усе 
необхідне людині для життя»196. Поданий їм образ Мегамашини є 
втіленням архетипічних уявлень «порядку», що цілковито пов'язані 
з поняттями сили, влади, точності виконання операцій. Зазначені 
архетипи, на думку Л. Мемфорда, служили засобами самоконтролю 
і  захисту від таких «часто демонічних нашіптувань 
підсвідомого»197, як агресія, жорстокість і насильство. Саме тому в 
рамках технократичного суспільства компенсацією хаотичної 
безформності масової людини стає образ «вождя», втілений в 
тоталітарній або бюрократичній державній структурі.   

Подібна гіпертрофія «технічного» елементу в сучасному 
суспільстві дозволила побачити М.Горкгаймеру і Т.Адорно (слідом 
за М.Гайдеггером), технічну раціональність як втілення принципу 
панування, властивого відчуженому від самого себе суспільства 
тотального примусу198. Таким чином, магічна, прихована сторона 
«суб’єкт-об’єктного» підходу може бути інтерпретована як 
прагнення до заперечення життєздатності природи, процедура її 
«омертвіння», за яким настає, відповідно М.Горкгаймеру і 
Т.Адорно, «імітація» тої зашкарубливої основи, що присутня у ній, 
з метою опанування.  Заперечення природного в людині 
розглядається М.Горкгаймером і Т.Адорно як своєрідне 
жертвопринесення собі самого себе, в основі якого лежить 
діалектика тілесного  і духовного: «Самість противиться 
розчиненню в сліпій природі,… але при цьому вона залишається 
приреченою саме природним зв'язкам, живому, що прагне 
затвердити себе на противагу живому»199.   

Зазначене протиріччя призводить до того, що « запереченням 
природного в людині заплутаний і робиться непроникним не один 
                                                           
195 Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. – М.: ООО Фирма «Изд-во АСТ», 1999. - 
С. 38-39. 
196 Мэмфорд Э. Техника и природа человека // Новая технократическая волна на Западе. 
М.: Прогресс, 1986. - С. 228. 
197 Мэмфорд Э. Техника и природа человека / Э.Мэмфорд // Новая технократическая волна 
на Западе. М.: Прогресс, 1986. - С. 235.  
198 Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. 
/М.Хоркхаймер, Т.В.Адорно: Пер. с нем.- М.- СПб: «Медиум» - «Ювента», 1997. – С. 151. 
199 Там само. – С. 73. 
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тільки телос приборкання зовнішньої природи, але і - телос 
власного життя. У той момент, коли людина як свідомість самої 
себе відсікає себе від природи, незначними стають і всі ті цілі, 
заради яких вона зберігає себе живою»200. Звідси - втрата смислу, 
відчуття абсурдності, страху і відчаю. Втрата смислових моментів 
життя сприяє, з одного боку, знеціненню  всіх його складових, 
нівелюванню поняття «цінності» як такої, а, з іншого боку, якщо в 
людині присутній опір наростаючому хаосу, -  новій  постановці  
проблеми цінностей у процесі переосмислення самих основ буття.  
Як висловився Т.Адорно, «Цей момент опору і є тим пунктом, де 
варто шукати ірраціональність, або, краще сказати, ірраціональний 
момент моральної дії, де він, так би мовити, локалізований»201.   

Отже, можна бачити, що «технічний» підхід, щільно пов'язаний 
із «пояснювальною» науковою методологією й архетипами 
«порядку», являє собою засіб обходження із позалюдською 
реальністю як сферою techne, що мислиться не як «жива», а як 
«мертва». Між цим, «культурний» підхід у силу своєї 
«символічної», «розуміючої» структури передбачає 
антропоморфізацію навколишнього світу та введення чинника  
живого.   

Основою проблемної ситуації у ціннісному пізнанні 
природного світу є відокремлення «пояснювальної» і «розуміючої» 
методологій. Їхня діалектична взаємодія віддзеркалює 
протистояння у сучасному суспільстві ідеології статегічно-
інструментальної раціональності, що обмежує моральний вибір 
сферою приватного життя, а відношення з природною дійсністю 
залишає ціннісно-нейтральними, з комунікативною моделлю 
вирішення морально-етичних проблем. Рішенням проблеми 
протистояння даних підходів до осмислення світу може стати 
визнання нероздільності «пояснювальної» і «розуміючої» 
методологій, що дозволяє будь-яку дію стосовно природи наділяти 
ціннісним значенням і формулювати, таким чином, принципи 
морально-ціннісного підходу до природного оточення.  

 
 

 
                                                           
200 Там само. – С.74-75. 
201 Адорно Т.В. Проблемы философии морали: Лекции / Т.В.Адорно: Пер. с нем. - М.: 
Республика, 2000 .- С.13.  
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2.3. Світозаперечні тенденції у сучасній культурі   
 

 Формування ціннісних орієнтацій відбувається не тільки на 
основі раціонально обгрунтованого морального вибору. Крім 
раціональних підходів, що мають світостверджувальну 
спрямованість, не менш важливим, особливо в перехідні епохи,  є 
світозаперечний підхід до дійсності.    

Світозаперечення присутнє у будь-якій культурі у формі  
маргінального, контркультурного елементу, котрий є завжди 
іншим стосовно узвичаєних норм.  Посилення світозаперечних 
тенденцій служить діагнозом духовного стану культури і свідчить 
про кризову ситуацію в ній.   

 Ідея рятунку від узвичаєної моралі - основна в 
світозапереченні. Подібне відношення Х.Ортега-і-Гассет назвав 
«протиморальністю», що є «не просто запереченням, але 
антимораллю, негативом, повним відтиском моралі, що зберіг її 
форму»202. Світозаперечення - це принципово інша відповідь на 
вторгнення реальності у внутрішній світ порівняно із 
світоствердженням. Людина може бути незадоволеною існуючим 
положенням речей, проте в одному випадку вона націлена на 
творчу зміну, а в іншому ж - на руйнацію, або ж відхід зі світу тим 
чи іншим засобом. Основні різновиди світозаперечення - орієнтації 
на зняття суб’єкт-об’єктної опозиції, а також нігілізм як чиста 
руйнація моралі.  

Як приклад світозаперечної філософії можна назвати вчення 
про об’єктивацію і суб’єктивацію М.Бердяєва, яке є протилежним 
гегелівському світостверджувальному підходові. Якщо для Г.-В.-
Ф.Гегеля об’єктивація - розкриття, самоствердження Духа, то для 
М.Бердяєва об’єктивація - його закріпачення, пригноблення і 
самозаперечення, «падіння» свободи у необхідність. Орієнтація на 
ранньохристиянську ідею «занепаду» світу об’єктів приводить 
М.Бердяєва до визначення смислу і призначення історії як шляху 
рятунку від об’єктивації. Творчість розглядається як генеративна 
функція людини, що переборює відчуженість об’єктів шляхом 
включення їх у внутрішній світ, мікрокосм. Історія виступає 
породженням об’єктивації, «розпаду часу» і повинна бути 
переборена.  Кінець історії мислиться М.Бердяєвим як радикальний 
                                                           
202 Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры / Х.Ортега-и-Гассет.- М.: 
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перехід, вихід з історичного і циклічного часу й ототожнюється зі 
світом Свободи, євангельським царством Божим, що знаходиться 
поза  світом об’єктів203.   

 Отже, розходження між світозаперечним та 
світостверджувальним підходами в рамках філософії історії полягає 
в тому, що, якщо в першому випадку світ - тільки тимчасове 
пристановище, людина мовби відштовхується від нього, то в 
другому випадку вона його змінює. Самий світ стає матеріалом 
змін. Людина намагається закріпитися у зовнішній реальності тим 
або іншим чином.  Світозаперечення ж не має подібної довіри, як 
до об’єктів, так і до суб’єктів, оскільки світ для такої свідомості 
«надтріснутий» і «розірваний». За словами С.Булгакова, це 
становище переживається як «тріщина в самому світі й у 
людському серці»204. З цієї причини така людина не вірить у 
можливість підпорядкування світу своїм цілям. Світ, у цілому, для 
світозаперечної свідомості, за виразом А. Камю, «не занадто 
раціональний, і не так вже ірраціональний. Він просто 
нерозумний»205.  

Світозаперечення може мати два протилежних типи прояву. В 
одному випадку людина націлена на опір світу через 
зосередженість на спогляданні трансценденталій 
(«трансцендуючий» підхід). Найбільш повне розкриття 
раннєхристиянської ідеї історії та ідеалів «чистої» творчості, 
«чистої» генеративності характерне саме для цього типу 
світовідношення. В іншому випадку людина керується бажанням 
розчинення в «природному» або родовому житті, відмовляється від 
індивідуально-особистісного «світу», що передбачає 
зосередженість на повторенні одних тих самих архетипічних жестів 
і жорсткому обмеженні свободи («обмежувальний» підхід). У 
найбільш чистому вигляді ідеали єдності прослідковуються саме в 
рамках «обмежувального» підходу. «Культова», обрядова сторона 
будь-якої культури визначається особливостями вищезгаданого 
типу світовідношення. Міф являє собою джерело його розгортання.   

Об’єднує обидва світозаперечних підходи орієнтація на не-
                                                           
203 Див: Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. / Н.А.Бердяев. - М.: Республика, 
1991. – 383 с. 
204 Булгаков С. Н. Пять писем С.Н. Булгакова к В.В.Розанову / С. Н. Булгаков // Вестник 
РУД.- М. - 1984.- № 141.- С.116.  
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діяння. Основна відмінність «обмежувальних» концепцій від 
«трансцендуючих» – «втеча» від історії в архетипи повторення. 
«Історична» людина з точки зору людини архаїчних цивілізацій, за 
спостереженням М. Еліаде, надає все більшу цінність «тим 
«нововведенням», які для людини традиційної культури були або 
незначним випадком, або порушенням норми…- в силу чого їх 
треба було періодично «виганяти» (скасовувати)». Між цим, 
«Людина, що усвідомлює себе істотою історичною, неминуче 
побачить у традиційній концепції архетипів і повторення 
невиправдану реінтеграцію історії (тобто, «свободи» і «новизни») у 
Природу (де все повторюється)»206.  

 Ідеї, які сповідуються представниками «обмежувальних» 
концепцій (Дж. Лавлок, Е.Голдсміт, Г.Йонас та інші), несуть усі 
риси «архаїчної» етики - крайній антисциєнтизм, переслідування 
«порушення рівноваги в природі», критика «спонтанних дій» як 
«без-відповідальних» та «не-нормованих». Їхня мета - зведення до 
мінімуму впливу антропогенного чинника шляхом обмеження 
людської свободи. Відродження «міфу про вічне повернення» і 
зростання інтересу до циклічних теорій, в яких час певним чином 
має статус «безкінечного» (достатньо пригадати твори Дж.Джойса 
та Т.Елліота) також відбивають зазначені тенденції. Архетип 
«розуміючого» розуму, що захоплює культуру у результаті «опіру» 
історії, виявляє себе як орієнтація на таку поведінку, в якій 
«реальність набувається винятково шляхом повторення або участі; 
все, що не має зразка для імітації, «позбавлене смислу», тобто не є 
реальністю»207. Таким «зразком» часто виступає природа як 
«Всепрощаюча Мати». «Втеча» у природний «добрий» світ від 
жахів і кривд сучасної цивілізації, бажання розчинитися у «лоні» 
природи, повернутися у докультурне «чисте» становище, особливо 
характерні для найбільш радикальних «екологічних» течій Заходу, 
які насправді віддзеркалюють певний інфантилізм подібної 
свідомості, оскільки припускають у першу чергу відхилення від 
відповідальної і свідомої лінії поведінки, яка Е.Берном була названа 
«дорослою».   

Проте існує інша відповідь на схильність встановленню 
невідчужених відношень з природним світом саме вищезгаданим 
чином. За зауваженням Е.Муньє, «Опір фольклору християнському 
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монотеїзму показує, як часто людина потребувала братерської 
спілки із Всесвітом, щоб боротися з його ж запаморочливими 
глибинами і його безмовністю»208. Таким чином, бажання знайти 
примирення з природою на рівні колективних архетипів виражає 
фундаментальний страх первісної людини перед її нелюдською 
суттю. Засоби такого примирення різноманітні - від 
антропоморфізації світу або його техноморфізації до заперечення, 
«бунта» або розчинення, з’єднання. Останні згадані засоби 
характерні саме для світозаперечної свідомості, яка орієнтована на 
граничні шляхи подолання властивих її існуванню внутрішніх 
конфліктів.  

Незважаючи на яскраво виражену маргінальність, 
а(анти)соціальність світозаперечних орієнтацій, вони є важливою 
частиною культури. Будучи відправною точкою ціннісних змін у 
рамках тієї або іншої культури, світозаперечення як 
контркультурний світоглядний рух «розхитує» нормативно 
встановлені у суспільстві «стилі» поведінки і привносить елементи 
новизни і нетрадиційності. Проте водночас воно може викликати 
посилення ірраціоналістичних тенденцій та їхню гіпертрофію, що 
призведе до занепаду і руйнації існуючої культурної парадигми. 
Головною особливістю цього процесу є поява і розширення 
нігілістичних або песимістичних настроїв у суспільстві, які, за 
словами Ф.Ніцше, - «не проблема, а симптом… питання про те, що 
краще, - буття або небуття, саме по собі вже є хворобою, ознакою 
падіння»209.  

Феномен «нігілістичної», «абсурдної» людини - приклад 
подібних тенденцій.  В його основі - безнадійний у сенсі своєї 
майбутності бунт проти світопорядку, абсурдний у силу без-
опорності, втрати всілякої віри і надії на можливість розв'язання 
внутрішнього конфлікту зі світом. Більш того, саме існування 
такого конфлікту є єдиним утримуючим життя «абсурдної» людини 
чинником. Як писав А. Камю, «Що інакше лежить в основі цього 
конфлікту, цього розладу між світом і свідомістю, як не саме 
усвідомлення конфлікту?»210. Абсурд є атрибутивною 
                                                           
208 Мунье Э. Страх в ХХ веке. Обвинение машины /Э.Мунье // Мунье Э. Манифест 
персонализма. - М.: Республика, 1999.- С. 435. 
209 Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей / Ф.Ницше. – М.: «REFL- 
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характеристикою відношень людини зі світом, що осмислюється 
нею як позбавлений «смислу» й онтологічно їй ворожий та 
сторонній.   

Неможливість примирити «бажання абсолюту та єдності, з 
одного боку, і незводимість цього світу до раціонального і 
розумного принципу - з іншого»211 у випадку відсутності віри в 
релігійні символи спасіння породжують віру іншого роду - 
переконаність у відсутності всілякої достовірності життєвих 
цінностей. Людина, що вірить в Бога, також спроможна пережити 
почуття абсурдності, «жорстокості» світу. Але при цьому її віра 
буде знаходити опору в тому, що «Для Бога немає нічого 
неможливого». Такими є уявлення ранніх християн, такий 
старозавітний Бог, сила і велич якого - в його чудотворності. За 
словами Л.Шестова, «Віра починається тоді, коли за всіма 
очевидностями усілякі можливості скінчені, коли і досвід, і 
розуміння наше без коливань свідчать, що для людини немає і не 
може бути ніяких надій»212.  Відкидання всяких норм і звичних 
уявлень і перехід у «безгрунтовне» існування, існування з «ніщо» - 
це, можливо, єдинина можливість «трансцендуючої» свідомості 
опинитися за межами досвідного знання в її прагненні з’єднатися з 
Богом або Абсолютом.  

Проте, якщо для віруючої людини цей процес являє  собою 
«залишення світу зла і кривди», то невіруючою ця орієнтація 
розцінюється як «втеча». Остання вважає свою позицію своєрідною 
«правдивістю» свідомості, що характеризується відсутністю 
самоіллюзій, до яких схильна людина віруюча: «Абсурд, будучи 
метафізичним станом свідомої людини, не веде до Бога… абсурд - 
це гріх без Бога»213.  

Падіння віри в достовірність християнських цінностей при 
одночасному дефіциті інших замінюючих ідеалів, призводить до 
появи нігілістичних настанов. Нігілізм виражає відсутність цілі, 
скинення вищих цінностей. В «абсурдної» людини на відміну від 
«нігілістичної» присутня ціль, що надає смисл її існуванню - це 
постійне самопідтримання стану внутрішнього конфлікту з 
реальністю. Нігіліст же цілком зосереджений на почутті розпачу - 
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він шукав «смисл» у світі і, не знайшовши його, падає духом, 
починає заперечувати смисл, цінність в усьому. Він підспудно хоче 
цього «смислу», жадає знаходження «цілісності», проте не 
знаходячи ні того, ні іншого, розчарувавшись у своїх власних 
«світах» і не в силах виносити світ зовнішній, кидається в 
заперечення всіх норм і цінностей. Як висловився Ф. Ніцше, «око 
нігіліста ідеалізує убік неподобства, творить зрадництво стосовно 
власних спогадів … І те, чого він не робить стосовно себе самого, 
не робить він і стосовно минулого всього людства: він зневажає 
їх»214. Безсилля і бездіяльність володіє нігілістичним розумом, тоді 
як «абсурдна» людина повинна мати внутрішню силу для того, щоб 
протистояти нелюдській реальності, визначеній нею як «абсурдна».  

Абсурд є станом будь-якого розуму, що вийшов з-під захисту 
звичної «картини» світу в результаті сутички з речами, 
неспіввідносними із установленими ціннісними уявленнями. Те, що 
раніше вважалося першорядним і важливим, робиться раптом 
дрібним і мнимим. Сутичка зі смертю, старістю і хворобою, що 
сталися у відомій легенді із Буддою, - приклад подібного 
перетворення. За словами Е.Фромма, у світозапереченні схована 
людська потреба «трансцендувати, перевершити своє положення 
пасивного створіння»215. Проте позиція до світу стає заперечною 
тільки в тому випадку, коли з якихось причин людина перестає 
творити життя. Тоді, у силу своєї націленості на абсолют, вона 
починає його руйнувати. Таким чином, як відзначає Е.Фромм, 
людина в кожний момент свого існування стоїть перед 
екзистенціальним вибором - творити та жити або ж руйнувати та 
вмерти. У цілому, «Творіння і руйнація, любов і ненависть не два 
існуючих незалежно один від одного інстинкти. Обидва вони є 
відповідями на одну й ту саму потребу переступання меж, і 
прагнення до руйнації неминуче зростає, коли прагнення до 
творчості не може бути задоволене»216.  

Світозаперечення може бути також єдино прийнятним 
способом взаємодії зі світом свідомості, що цілеспрямовано біжить 
із поля «очевидностей» розуму, прагнучи прорватися за його межі, 
«ухилитися від розуму»217, оскільки для неї є непорушною істиною 
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те, що «дійсність не можна вивести з розуму, дійсність більше, 
набагато більше, ніж розум»218. Це пов'язано з тим, що 
трансценденція як специфічний спосіб взаємодії зі світом може 
відбутися тільки шляхом досвіду «на край можливості людини», 
коли цілеспрямовано відкидаються, заперечуються 
загальноприйняті авторитети та цінності, а весь смисл буття 
зосереджується на самому досвіді, що «набуваючи позитивного 
існування, стає цінністю й авторитетом»219. Звідси - характерні для 
культури постмодерну методи деконструкції та деструкції, 
децентрировані «онтології» постструктуралізму і маргіналізація 
мистецтва, що характеризують сучасну епоху як перехідну. 
Балансування між світом втрачених смислів і не знайдених 
світоглядних основ може бути як передоднем загибелі культури, 
так і трампліном до нового розуміння глибин буття. Сучасна 
людина, що втомилася від істин «аполонівської» культури, вірить, 
що для неї, як висловився К.-Г.Юнг, «нічим іншим, крім як 
спокутою може стати відмова від утілення божества, красоти і 
здорового глузду»220.   

Світозаперечення можна вважати певним «ентропійним» 
елементом функціонування культури. Зокрема, Е.Морен пропонує 
розуміти під будь-якою культурою певну «живу» систему, в якій 
«безладдя (поведінка випадкового характеру, змагання, конфлікти) 
амбівалентне: воно, з одного боку, є складовою частиною 
соціального порядку (у тому, що стосується розмаїття, 
варіативності, гнучкості, складності), а з іншого боку - залишається 
усе тим же безладдям, тобто загрожує дезінтегрованості». 
Світозаперечення як маргінальний елемент культури виступає в 
якості подібного багатофункціонального «безладдя». За словами 
Е.Морена, «безладдя  безупинно усувається організацією й або 
присвоюється нею і перетворюється у свою протилежність 
(ієрархію), або виплескується зовні (в особі ізгоїв), або ж 
утримується на периферії»221. Тобто світозаперечення може за 
певних умов стати елементом альтернативної культури, 
контркультури або, трансформуючись у світоствердження, 
утворити ієрархію легітимних для даного суспільства цінностей.    
                                                           
218 Шестов Л. Сочинения в 2-х томах / Л.Шестов. - М.: Наука, 1993. – Т. 2. – С.230. 
219 Батай Ж. Внутренний опыт / Ж.Батай.  – СПб: АХІОМА, Мифрил, 1997. – С. 23.  
220 Юнг К.-Г. Монолог «Улисса» / К.-Г.Юнг // Юнг К.-Г. Избранное. – Мн.: ООО 
«Попурри», 1998. – С.397. 
221 Морен Э. Природа человека / Э.Морен. - К.: КАРМЭ-СИНТО, 1995. – С.38.  
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У такому ракурсі світозаперечення виконує подвійну  функцію 
- інтегратора і дезінтегратора культури. Інтегративна функція 
світозаперечних ціннісних орієнтацій полягає в тому, що 
«трансцендуюча» свідомість, будучи генератором творчості, дає 
новий імпульс розвитку культури, призводить її на новий рівень 
саморозкриття. З іншого боку, свідомість, орієнтована на магіко-
ритуальний, «обмежувальний» тип дій, зберігає стійкі якості 
культури, оформлюючись у вигляді традицій і «міфологій» (як це 
розумів, зокрема Р.Барт222).  

Дезінтегративна функція світозаперечення полягає в його 
руйнівних для інституціональних норм тенденціях, що спочатку 
оформлюються як контркультура, яка служить цілям 
«розхитування» встановлених ідеологічним апаратом ціннісних 
стереотипів.   

Дослідження ролі світозаперечення дозволяє більш повно 
відтворити характер існуючих у сучасному суспільстві ціннісних 
орієнтацій. Світозаперечення є одною з найважливіших умов 
формування морально-ціннісного відношення до природної 
дійсності. Воно припускає або орієнтацію на злиття з природою і 
заперечення «світу» культурних образів і смислів, або - націленість 
на з’єднання з Абсолютом або Богом і тому відторгнення природи. 
Посилення світозаперечних тенденцій у сучасній культурі свідчить 
про кризову ситуацію в ній.   

 
2.4. Ціннісно-стереотипне сприйняття 

природної дійсності 
 

Особливості ціннісних настанов сучасного західного 
суспільства стосовно природного оточення визначаються не тільки 
фактом особистісного вибору, але й загальними соціально-
економічними, політичними і світоглядними тенденціями, що у 
схематизованому вигляді фокусуються в межах ціннісно-
стереотипного сприйняття природи. Серед найважливіших 
чинників, що впливають на становлення стереотипів подібного 
плану - техніка як сполучна ланка між культурою і природним 
оточенням, а також екологічна проблематика, яка довизначає ці 
взаємовідносини.  
                                                           
222 Барт Р. Миф сегодня. / Р.Барт // Барт Р. Мифологии. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 
1996. –  С. 286.   
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Техніка грає головну роль при розгляді особливостей 
стереотипної поведінки стосовно природного оточення, а також тих 
або інших ціннісних орієнтацій в силу того, що сучасна людина, по 
суті, живе у штучному світі і не мислить себе поза технічним 
виміром культури. Від того, що вона розуміє під технікою і як вона 
інтерпретує природно-технічну взаємодію, залежить, в остаточному 
підсумку, якими будуть її етико-ціннісні настанови по відношенню 
до природи.   

Існує декілька точок зору на роль техніки у житті людини. В 
одному випадку техніка оцінюється тільки з погляду її негативного 
впливу. При цьому не враховується або недооцінюється позитивне 
значення техніки у сучасному суспільному житті. Подібна позиція 
характерна для антисциєнтистської думки. В іншому випадку, 
навпаки, роль і перевага технічного розвитку необгрунтовано 
переоцінюються, що має місце серед технократично і сциєнтисько  
орієнтованих мислителів.  

Питання про сутність техніки - це фактично питання про 
сутність технічного у культурі, про його джерело та характер 
прояву. Як було вже показано, технічна сторона людської 
діяльності може розглядатися як властива кожній людині якість, що 
відбиває її прагнення вирватися з влади природи, вольовий і 
раціоналізуючий спосіб обходження з природною реальністю. 
Г.Йонас називав цю здібність своєрідною винахідливістю, 
«хитрістю», яка була властива вже первісній людині по 
відношенню до «жахливих» сил природи223. М.Гайдеггер бачив 
суть сучасної техніки - у «поставі», що змушує людину постійно 
діяти шляхом «розкриття», «розламування» того потаємного в 
природі, яке вона  сама дозволяє розкривати224. З цього випливає, 
що технічне міститься в самій природі (у тому числі й у людській 
природі). Це одна із сторін її прояву. Технічне часто розглядається 
як певна «зашкарублива», «омертвіла», усталена основа в природі 
(М.Горкгаймер, Т.Адорно), завдяки якій людина може вступати з 
природою у господарську взаємодію шляхом копіювання їй же 
властивих стійких якостей.   

 З іншого боку, сама природа може бути помислена як техніка. 

                                                           
223 Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / 
Г.Йонас: Пер з нім. – К.: Лібра, 2001. – С. 167.  
224 Хайдеггер М. Вопрос о технике / М.Хайдеггер // Новая технократическая волна на 
Западе.-  М.: Прогресс, 1986.- С. 58.  
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Зокрема, Ж.-Л.Нансі вважає, що природа була усвідомлена в 
рамках метафізики Р.Декарта та І.Канта як «представима 
доцільність», у той час як техніка сприймалася як «непредставима 
доцільність», що «завжди виходить за власні межі». Отже, 
«помисливши природу як техніку, ми просто видобули з природи 
поняття техніки»225. Одночасно, техніка відіграє роль чинника, що 
дозволяє людині на відміну від тварин або рослин не 
пристосовуватися до середовища, а пристосовувати середовище під 
власні потреби, що робить головною життєвою людською 
потребою «виробництво надмірного»226, а не тільки необхідного 
для існування. Подібна особливість, завдяки якій виникає людська 
культура як така, дозволяє характеризувати техніку як 
найважливіший атрибут усякого культурного розвитку.  

Також дуже важливо усвідомити взаємозв'язок техніки і 
природи.  Онтологічно відокремлення техніки з природи було 
здійснене тільки завдяки тому, що сама природа містила і надавала 
можливість для такої процедури. Якщо ж мислити природу як 
«світ», тобто реальність, що співвідноситься з людським «Я» і їм 
довизначається, то виникає подвійне тлумачення техніки як 
природи, яка залучена у людську культуру і нею перетворена.  

Тільки неадекватне використання технічного, його гіпертрофія 
призводить до того, що технічне, «віддане на волю іманентному 
закону свого розвитку», вривається «в цю єдину єдність життя як 
безвідповідально страшна і руйнуюча сила»227. В результаті, 
людина починає сприймати техніку як «демонічну» силу, 
покликану її поневолити. Але, як підкреслював К.Ясперс, «техніка - 
тільки засіб, сама по собі вона не гарна, не дурна»228.   

Феномен техніки, таким чином, полягає в тому, що остання 
належить не тільки матеріальній, але і духовній сфері людської 
культури, і тому не може бути окреслена повною мірою лише її 
суто «технічною» суттю. Як відзначає з цього приводу 
П.Козловські, «засоби обходження техніки з природою і людиною 

                                                           
225 Нанси Ж.-Л. Техника и природа (интервью) / Ж.-Л.Нанси // Логос, 1999. - № 2.-  М.: 
Изд-во Логос, 1999. – С. 136.  
226 Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике / Х.Ортега-и-Гассет // Ортега-и-Гассет Х. 
Избранные труды: Пер. с исп. - М.: Изд-во «Весь Мир, 2000.- С. 176.   
227 Бахтин М.М. К философии поступка / М.М.Бахтин // Бахтин М.М. Человек в мире 
слова. – М.: Изд-во Рсссийского открытого университета, 1995. – С. 25. 
228 Ясперс К. Истоки истории и её цель / К.Ясперс // Ясперс К. Смысл и назначение 
истории. - М.: Республика, 1994. – С. 140.  
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закріплені не в самій техніці, а залежать від тих питань, що людина 
ставить перед природою, від того, як вона їх ставить, і тих цілей, 
заради яких вона змушує природу розкривати свої закони. Засоби 
такого розкриття визначаються рівнем культури, самовихованням 
людини, а також цілями людини і суспільства. Ще до знання і 
техніки існує культура знання і техніки, що визначає питання і 
самий стиль запитування в процесі розкриття дійсності засобами 
техніки»229.   

При аналізі ролі техніки у сучасній культурі варто 
відштовхуватися, насамперед, від її культурного змісту, від того, як 
вона змінює принципи культури і як сама культура трансформує 
існуючі форми технічного. У теорії «технічних мутацій» або 
еволюційної теорії розвитку техніки, запропонованої Е.Тоффлером, 
Д.Беллом та іншими, техніка характеризується як не стільки 
відносно нова сфера діяльності людини, скільки природно 
властивий спосіб її існування. Цієї ж точки зору дотримувалися 
Е.Мемфорд, Х.Ортега-і-Гассет, К.Ясперс.   

Проблема взаємодії  техніки і природи найбільшої гостроти 
досягає тільки з посиленням у ХХ сторіччі автономії «технічного» 
світу. «Індуст-реальність», що виникла у результаті цього процесу, 
сформувала специфічні ціннісно-стереотипні уявлення, зафіксовані 
в ідеології суспільства «другої хвилі» (за Е.Тоффлером) або 
«культури Модерну» (за П.Козловські). Вони включають такі 
ціннісні настанови:  

 1. Відношення до природи як до об’єкта, що «прагне піддатися 
експлуатації»230. Мотиви для подібної настанови можна 
простежити вже у Вітхому завіті, де людина виступає божим 
намісником й управителем всіма земними «тварями», морями, 
ріками і землями, при цьому природа «чекає» виконання людського 
«обов'язку» перед Богом. У Новий час Ф.Бекон, що відніс природу 
виключно до сфери практики, та Р.Декарт, що надав природі 
статусу каузального об’єкту, який відокремлений від 
емансипованого «Я», відкривають традицію різкого 
протиставлення мислячого суб’єкта мертвій, позбавленій будь-якої 
суб’єктивності природі і тому не здатній бути охопленою 
моральною відповідальністю. Мислення як єдиний атрибут, що 

                                                           
229 Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия 
технического развития / П.Козловски: Пер. с нем. - М.: Республика, 1997. – С.11.  
230 Тоффлер Э. Третья волна / Э Тоффлер. - М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. – С.176.  
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встановлює достовірність існування «Я»231 стає основою для 
визначення ціннісних якостей оточуючих людину предметів. На 
підставі подібної суб’єкт-об’єктної опозиції І.Кант розрізняє світ 
істот мислячих як «цілей самих по собі» і світ «речей», що можуть 
виступати лише в якості «засобів», котрі мають тільки відносну 
цінність232.  

  2. Уявлення про те, що людина - вершина процесу еволюції. 
Ця ціннісна настанова прямо пов'язана з попередньою. Так, зокрема, 
Г.-В.-Ф. Гегель підкоряє історію розгортанню абсолютної ідеї, коли 
індивідуальне людське життя детерміноване цією ціллю і перестає 
мати самоцінне  значення.  Г.-В.-Ф. Гегель, на відміну від 
Р.Декарта, надає природі субстанціонального характеру, унаслідок 
чого остання вже не осмислюється як пасивний об’єкт, а виступає в 
ролі «суб’єкта», який, все ж таки продовжує залишатися зануреним 
в об’єктивність233. Антиномія буття і свідомості вирішується через 
поглинання, «розчинення» одного в іншому та їхньому 
діалектичному розвитку. Ця точка зору суттєво відрізняється від 
поглядів Ф.-В.-Й.Шеллінга, для якого «вічна природа містить в собі 
всі єдності - єдність ствержденності, підтверджуючого і 
нерозрізненості того й іншого»234 у Богі, тоді як Г.-В.-Ф.Гегель 
розглядає трансформацію духу винятково як процес його 
об’єктивації. У свою чергу, включення людини в еволюційний 
процес після перемоги в ХІХ столітті еволюційної теорії Ч.Дарвіна 
остаточно позбавляє  її «божественного» ореола. Тепер не тільки 
природа, але і людина стає об’єктом науково-технічних 
маніпуляцій.   

 3. Висування на перший план принципу прогресу. Цей 
принцип є логічним продовженням перших двох ціннісних 
настанов.  Перетворення людини в об’єкт маніпулювання, елемент 
технократичної системи десакралізувало християнську ідею 
прогресу як есхатологічного шляху і надало їй смисл «вічного 
двигуна» науково-технічного розвитку.  

Перераховані ціннісні настанови цивілізації «другої хвилі» 
сформували стійкі стереотипні уявлення про сутність соціально-
природної взаємодії як про необмежену експансію людства. Зміни в 
                                                           
231 Декарт Р. Метафізичні розмисли / Р.Декарт: Пер. з фр. –  К.: ЮНІВЕРС,  2000. – С. 29.  
232 Кант И. Основоположения метафизики нравов / И.Кант // Кант И. Собрание сочинений 
в 8 тт. – М.: Чоро, 1994. - Т.4. - С.  204. 
233 Гегель Г-В.-Ф. Лекции по эстетике / Г-В.-Ф.Гегель. - СПб.: Наука,  1999. – С.183.  
234 Шеллинг Ф.-В. Философия искусства / Ф.-В.Шеллинг. - М.: Мысль, 1997. – С.78. 
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сприйнятті простору і часу відбувалися одночасно з процесом 
затвердження нового образу реальності як «індустр-реальності».   

Поняття цінності також стало винаходом цивілізації «другої 
хвилі», оскільки воно припускає присутність цілі  (цінність є 
засобом для її досягнення, як і формування, тому що одну ціль 
замінює інша).  Благо як поняття, що містить у собі значення 
чесноти, у Новий час утратило своє божественне джерело і 
самостійну роль у силу того, що людина стала розглядатися як 
суб’єкт, що визначає що-небудь як благо і наділяє ті або інші 
предмети, дії і явища ціннісною характеристикою. За зауваженням 
М.Гайдеггера, «Усередині історії Нового часу людина намагається 
…, в усьому і завжди спираючись на саму себе, поставити саму 
себе як загального осереддя і мірила в пануюче положення»235. 

Непродуктивне здійснення «технічного» підходу до 
навколишньої реальності в рамках цивілізації «другої хвилі» на 
початку ХХ століття призвело до глибокої кризи у всіх галузях 
культури. Наслідком цього стало посилення протидії пануючим 
ціннісним парадигмам (спочатку у філософії, сфері наукового 
знання та елітарному мистецтві, а потім і в «масовій» культурі). 
Проте відхід від «технічних» ідеалів не означає їхнього повного 
вичерпання, оскільки вони продовжують залишаються у культурі, 
знаходячи підтримку у технократично орієнтованих верствах 
населення.   

Такі принципи цивілізації «другої хвилі» як стандартизація, 
спеціалізація, синхронізація, концентрація, максимізація та 
централізація236 безпосередньо пов'язані з машинною формою 
виробництва. Е.Фромм, у свою чергу, описує такі цінності 
індустріального суспільства: оволодіння природою за допомогою 
інтелектуальної діяльності, в якій техніка – «всього лише 
доповнення до розуму, батьківський ерзац материнського лона»237; 
використання людини за допомогою залучення у виробничу 
діяльність; націленість на одержання максимального прибутку; 
конкуренція, що розуміється як «боротьба за існування».   

 Все більша підпорядкованість механічному способові життя і, 
як наслідок, посилення відчуженості людської особистості від 
                                                           
235 Хайдеггер М. Европейский нигилизм / М.Хайдеггер // Проблема человека в западной 
философии.- М.: Прогресс, 1988. –  С. 269.  
236 Тоффлер Э. Третья волна. / Э.Тоффлер. - М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. – С.208.  
237 Фромм Э. Кто есть человек? / Э.Фромм // Фромм Э. Психоанализ и этика.- М.: 
Республика, 1993.- С. 386. 



 

 

О.Є. Висоцька

75

зовнішнього світу, її об’єктивація (у тому числі об’єктивація самої 
людини, що висловилося в уявленні про людину як «гвинтик» 
суспільних відносин), викликали зворотну реакцію в особі 
різноманітних ірраціоналістичних та гуманістичних рухів. У 
цілому, «механоманія» культури «другої хвилі» замінилася різким 
неприйняттям техніки як домінуючого засобу оволодіння 
дійсністю.   

«Третя хвиля», що прийшла слідом за «другою», змінила не 
тільки відношення до техніки, вона відкрила її нові можливості, її 
«людський», «культурний» контекст. Особливості культури 
«третьої хвилі» (як тоффлеровської «практопії»): децентралізація 
економіки і мінімізація виробництва, послаблення прямої 
залежності від техніки (але посилення опосередкованих зв'язків з 
нею, про що, до речі, Е.Тоффлер не згадує), рух до більш 
різноманітного і складного світу локальних культур.   

На початку 80-х років протистояння ідеалів суспільств «другої» 
та «третьої» хвиль замінилося вже достатньо чіткою орієнтацією на 
ціннісні принципи «третьої хвилі». Проте ідеологія «другої хвилі» 
не одержала повної поразки. Умовно кажучи, інтереси «другої 
хвилі» представляє «суспільство споживання», а «третьої» – 
«суспільство якості життя». А.Етционі визначив останнє як 
«суспільство, присвячене зростанню задоволення своїх членів не за 
допомогою зростаючого виробництва і масового використання 
матеріальних благ, а шляхом більшої гармонії людини із собою, 
іншими і природою»238. Проголошення якості  антитезою кількості і  
прагнення до зростання «рівня» життя, є важливою рисою 
«цивілізації третьої хвилі». Інша її властивість - орієнтація не на 
розширення (як це було характерно для «другої хвилі»), а на 
«витиснення» раціональності. Якщо суспільство «другої хвилі» 
мало спрямованість у майбутнє, орієнтувалося на досягнення 
ціннісно значимої для нього мети в силу «історичних» ідеалів, то 
суспільство «третьої хвилі» живе винятково дійсним, не має 
видимих цілей і занурене у циклізм соціального життя.  Воно, за 
виразом А.Етционі, «є менш потребуючим, більш розслабленим»239.  

 Для цивілізації «третьої хвилі» стають все більш вагомими 
комунікативні стратегії, оскільки світ, в якому безлічі культур 

                                                           
238 Этциони А. Масштабная повестка дня. Перестраивая Америку до ХХI века / А.Этциони 
// Новая технократическая волна на Западе. -  М.: Прогресс, 1986.- С. 305. 
239 Там само. 
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доводиться співіснувати одна з одною, повинний мати гнучку 
систему взаємодії. Основною сировиною цього є інформація як 
нова особливість одержання «знання» у постмодерній культурі або 
у суспільстві «третьої хвилі». Як висловився з цього приводу Ж.-
Ф.Ліотар, «Постсучасне знання не є винятково інструментом влади. 
Воно також відточує нашу чутливість до відмінностей і посилює 
нашу здатність виносити взаємонеспіврозмірність»240. 

Ідеологією «третьої хвилі» постулюється індивідуальний 
розвиток, орієнтація на інтереси окремої людини. Цивілізація 
«третьої хвилі», за словами Е.Тоффлера, - це структура, що «вітає 
(а не стримує) расове, регіональне, релігійне та культурне 
розмаїття»241. У цілому, має місце загальна спрямованість на 
концептуальну схему «культурного» підходу. Так, П.Козловські 
відзначав, що, якщо в 60-70-их роках науково-дослідні програми 
соціальних наук орієнтувалися головним чином на технічне 
мислення, в яких розглядалася техніка як вирішальний чинник 
суспільного і культурного розвитку, то в 80-90-ті роки однією з 
основних завдань політики, філософії і мистецтва стало 
підпорядкування технічного прогресу цілям культури242.  

Таким чином, «культурний» підхід є світоглядною основою 
культури Постмодерну, а «технічний» підхід уособлює собою 
класичні, модерні ідеали. П.Козловські вбачав техноморфізм 
головним принципом культури Модерну, а антропоморфізм - 
виразом Постмодерну. Е.Тоффлер подібні властивості культури 
відносив відповідно до цивілізації «другої» та «третьої» «хвиль». 
Наявність одночасного співіснування обох проявів культури, їхня 
боротьба між собою і взаємовплив розкривають усю складність 
їхніх взаємовідносин. Кожна з описаних ідеологій сучасної 
культури створює спотворені образи дійсності, тому вони є 
взаємодоповнювальними, але самі по собі залишаються 
недостатніми.  

Одночасно треба враховувати чинник стереотипізації 
свідомості сучасної масової людини. Як ідеологія «другої», так і 
ідеологія «третьої хвилі» продовжують впливати на формування 
ціннісних орієнтацій тільки половинчасто, оскільки доносять свої 
                                                           
240 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф.Лиотар: Пер. с фр. - М.: «Институт 
экспериментальной  социологии», СПб: Изд-во «Алетейя», 1998. – С.12.   
241 Тоффлер Э. Третья волна / Э.Тоффлер. - М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. – С.570.  
242 Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия 
технического развития / П.Козловски: Пер. с нем. - М.: Республика, 1997. – С.14.  
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ціннісні зразки в кожне нове покоління у вигляді незакінчених 
«схем» і стереотипів. Посилення зворотного впливу самих мас на 
ту або іншу привносиму в них інтелектуальною елітою ідеологію 
викликає певний ефект, який був названий Ж.Бодрийяром 
«симуляцією». У результаті - анонімні, невиразимі, зондуємі 
рекламою і засобами масової інформації, сучасні маси стають 
об’єктами симуляції смислів, цінностей та ідеалів. Процедура 
симуляції розгортається в парі «зондаж-мовчазна більшість», в якій 
вже немає елементів протистояння, як і будь-яких виділених 
елементів. Ж.Бодрийяр мислить симуляцію як процес 
«розтрощення полюсів і кругообертання моделей»243, тобто в 
наявності повернення до циклічного типу світовідношення, де зняті 
протилежності і відбувається розмивання і нівелювання ролі 
суб’єкта в соціальному житті.   

Зміна ідеологій «хвиль» спричинила зміни в ціннісній ієрархії і 
чільних етичних принципах культури західного типу. Г.Йонас, 
убачаючи предмет етики насамперед в особливостях людської 
діяльності, зробив висновок про те, що зміни характеру такої 
діяльності призводять до змін у самій етиці. Е. Тоффлер також 
указував на зв'язок  ціннісної картини свідомості зі сферами її 
реалізації244. Якщо виходити з моделі соціальної природи цінностей 
і, насамперед, соціально-регулятивної функції етики, то можна 
намітити такі її риси. Г.Йонас виділяє чотири особливості етики 
минулого стосовно природи:   

По-перше, відносно морально нейтральна поведінка з 
позалюдською реальністю як сферою techne, що пояснюється 
незначним зв'язком з нею у силу нанесення незначної шкоди 
природному середовищу, з одного боку, і меншою зацікавленістю 
самою процедурою «підкорення» природи, з іншого. По-друге, 
етичний антропоцентризм, коли етика торкалася тільки галузі 
людських взаємовідносин і не виходила за її межі. По-третє, 
загальна спрямованість бачити людину та її базові стани як 
незмінні. По-четверте, благо або зло розглядалися лише в 
безпосередньому віддаленні від практики (якщо не виходити за її 
межі, тобто не торкатися релігійної сфери людського буття)245.  
                                                           
243 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец соціального / Ж. Бодрийяр: 
Пер. с фр.–  Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2000 .- С.27. 
244 Див.: Тоффлер Э. Третья волна / Э.Тоффлер.- М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. – 784 с.  
245 Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / 
Г.Йонас: Пер з нім. – К.: Лібра, 2001. – С. 17-18.  
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Чинники, що кардинально змінили зазначену картину - 
посилення залежності становища біосфери від людини і навпаки, а 
також розрив між потужністю впливу на природне середовище і 
ступенем передбачення наслідків цього впливу. Категорія 
відповідальності набула в етичних системах сучасності першорядне 
значення. Інша особливість - перетворення більшої частини 
біосфери у «вотчину» людини, у результаті чого вона має по 
відношенню до людини щось на зразок моральної претензії, 
причому не тільки заради неї, але і «задля самої себе, з її власного 
права»246. Внесення в етику не тільки людського, але і 
позалюдського блага і, таким чином, вихід етичних цінностей зі 
сфери аксіології в онтологію передбачає перегляд самих основ 
етики. В етиці набуває чільне значення не стільки індивідуальна, 
скільки колективна дія. Однією з причин онтологізації цінностей, 
на наш погляд, є відчуття життєвої граничності усього людського 
роду. У результаті,  поряд із науково-практичним формується 
життєво-ціннісне відношення до природи, у якому вона виступає 
детермінантою власного екзистенціального розкриття людини. Це 
надає можливість крім онтологічного рівня сприйняття дійсності 
(пов'язаного із самою природою свідомості і його культурною 
еволюцією, що виражається у створенні все нових наукових 
«картин» світу), а також рівня, обумовленого когнітивними та 
праксеологічними особливостями взаємодії з природною 
реальністю, виділити екзистенціальний рівень відношення до 
природи.  

На формування «образів» суспільства «третьої хвилі» мало 
суттєвий вплив світовідчуття, пов'язане з переживанням 
екологічної кризи. Фактично, формулювання постмодерного типу 
культури було обумовлене кризовими процесами усередині 
культури модерну. Переосмислення людської залежності від 
природного середовища почало відбуватися приблизно з кінця 50-
их років, охоплюючи все більш широкі верстви населення. Факт 
усвідомлення загрози загибелі і необхідності змін у змісті 
принципів культури, з одного боку, додав усім типам 
світовідношення риси «кризових», з іншого боку, призвів до 
переосмислення традиційної ціннісної шкали і постулюванню 
певних «імперативних правил» етики стосовно природного 
                                                           
246 Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія / А.М.Єрмоленко.- К.: Лібра, 
1999. – С.23.  
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оточення.  
 У складанні «образів» цивілізації «третьої хвилі», як і 

концептуалізації «культурного» підходу, можна бачити також роль, 
з одного боку, теорії Ч.Дарвіна, а, з іншого боку, - ідейних позицій 
«філософії природи» Ф.-В.-Й.  Шеллінга, німецького романтизму та 
«філософії життя». В еволюціонізмі Ч.Дарвіна визначальним 
структурним елементом виступає життя, що, на відміну від 
детермінізму механістичної картини світу, включає такі чинники як 
випадок, нестабільність, спонтанні перетворення. Ідея 
субстанціональності форм життя, яка була винесена з дарвінівської 
теорії і підкріплена філософією Ф.-В.-Й.  Шеллінга та 
А.Шопенгауера, концепціями «волі до влади» Ф.Ніцше та 
«життєвого пориву» А.Бергсона, передбачала таке розуміння 
життя, коли, за виразом Ф.Гірьонка, до її складу належить лише те, 
причиною чого є саме життя247. Завдяки цьому постулату у 
філософії і науці ХХ століття спостерігається «вибух» досліджень 
феномена життя, а також - ролі генетичних і несвідомих структур у 
людській психіці. Усвідомлення того, що людською поведінкою 
управляє не тільки розум, але й ірраціональні чинники, одержало 
подвійну оцінку - людина може бути «небезпечною» для 
природного оточення, а її розум має обмежене застосування.  

 Екологічна проблематика, ставши з середини ХХ століття 
головним питанням існування людини, також призвела до нового 
образу природи, яка вже не сприймається як пасивна субстанція. Її 
існування, як указує В.Малахов, зв'язується насамперед із 
спонтанною активністю, результати прояву котрої практично 
неможливо передбачити. Розглянута в такому ракурсі природна 
реальність тепер не може піддаватися безвідповідальному 
перетворенню, оскільки будь-яка дія, здійснювана людиною для 
надання свому життю більшого добробуту, призводить до протидії 
предмета, за рахунок якого здійснювалася ця дія248.  

Психологічною підставою звернення до екологічної 
проблематики стало акцентування уваги на архетипічному змісті 
поняття «природа». Е.Муньє відзначає зв'язок уявлень про охорону 
навколишнього середовища із міфами про Матір-Природу як 

                                                           
247 Гиренок Ф.И. Экология. Цивилизация. Ноосфера / Ф.И.Гиренок. - М.: Наука, 1987.- С. 
38. 
248 Малахов В.С. Постмодернизм / В.С.Малахов // Современная западная философия: 
Словарь. /Сост.: Малахов В.С., Филатов В.П. – М.: Политиздат, 1991.-  С. 238. 
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найдавнішого колективного символу. У ньому людина бачить 
основу, що дає життя, що зігріває й оберігає. Проте цей образ – 
«самий найабстрактніший» і не має нічого спільного з реальною 
природою. Захист навколишнього середовища пов'язується з 
відчуттям тривоги, страху «відокремитися від своєї Матері, судити 
про неї, підправляти її»249. 

Якщо виходити з розуміння екологічної катастрофи як загрози 
людському існуванню, то можна побачити, що іншим важливим 
емоційним складовим моментом її переживання виступає страх. 
Страх може носити як раціональний, так й ірраціональний 
характер. У його основі - відчуття граничності людського буття. 
Страх має екзистенціальну природу й, одночасно, є проявом 
найбільш елементарних, первинних механізмів підтримки життя і 
самозахисту будь-якої людської істоти. Страх став важливим 
стимулюючим засобом для вироблення нових типів поведінки, а 
також ціннісних критеріїв стосовно навколишнього світу. Зокрема, 
Р.Гіггінсом описується поняття «раціонального страху», що 
виступає антитезою бездумній надії, позитивною силою, що 
породжує насторожену готовність і рятує від нереальних чекань і 
гірких розчарувань250. 

Таким чином, посилення впливу на стереотипні морально-
ціннісні настанови стосовно природного оточення у сучасному 
суспільстві таких чинників, як екологічні проблеми, обумовлені 
неадекватним технічним розвитком, а також - зростанням 
значимості колективних дій у прийнятті тих або інших рішень, 
призводить до переосмислення основ етичної взаємодії з природою 
і сприяє формуванню ціннісного відношення до природи в 
категоріях екзистенціальної, граничної ситуації,  пов'язаної з 
усвідомленням загрози екологічної катастрофи.  

                                                           
249 Мунье Э. Страх в ХХ веке. Обвинение машины / Э.Мунье // Мунье Э. Манифест 
персонализма. - М.: Республика, 1999.- С. 426-427. 
250 Хиггинс Р. Седьмой враг. Человеческий фактор в глобальном кризисе / Р.Хиггинс// 
Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.- М.: Прогресс, 1990. - С. 36.  
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РОЗДІЛ 3 
 

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ 

МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОГО ВІДНОШЕННЯ 

ДО ПРИРОДИ 

  
 

3.1. Типологічна характеристика стратегій 
морально-ціннісного відношення до природи 

 
Природна дійсність, що втягнута в економічну діяльність людини, є 

одночасно місцем проживання і сферою її естетичних, науково-
практичних та інших інтересів. Саме тому природа отримує певне 
ціннісне значення в залежності від рівня її сприйняття, тобто ціннісний 
образ природи як «світу» завжди ієрархічний. Ця особливість 
сприйняття природної дійсності часто призводить до непорозумінь під 
час обговорення питань, що стосуються екологічної проблематики. 
Оскільки саме гармонізація (або «нормалізація») відношень суспільства 
з природою є найважливішою умовою етики майбутнього, 
першочергове значення набувають існуючі на сьогодні етико-ціннісні 
стратегії, які перспективують вирішення екологічних проблем. Вони 
відбивають реальні ціннісні переваги і світоглядні зрушення у 
суспільстві, проте при цьому залишаються моделями можливої 
поведінки, будучи конкретизацією фундаментальних для будь-якої 
культури ідеалів єдності та гармонії зі світом.  

 Умовно можна виділити два протилежно орієнтованих підходи до 
осмислення екологічної проблематики. Перший передбачає вирішення 
проблеми етико-ціннісної взаємодії з навколишнім середовищем у 
категоріях його перетворення, другий - обмеження традиційних 
способів господарської та морально-ціннісної взаємодії з природою. У 
перетворювальних концепціях можна розрізнити такі цільові 
настанови:   

 1. Ідея «керування» або «спрямованої еволюції».  
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2. Ідея «гуманізації» або «окультурення» природи.   
В обох випадках головною метою є більша незалежність від 

природних явищ, що тлумачиться як процес зростання свободи 
людського співтовариства від причинно-наслідкових взаємозв'язків із 
навколишнім середовищем. Проте, реально, з підвищенням 
незалежності від впливів навколишнього середовища збільшується 
ступінь відповідальності і несвободи, тому що ускладнюються зв'язки 
між природним та антропогенно зміненим світом при збільшенні 
енергетичних витрат на підтримку відносно стабільного стану подібної 
взаємодії. Тому «підтримкою» своєї влади над природою (або «діалогу» 
із нею) перші бачать у науково-технічному інструментарії, плануванні 
соціально-економічного розвитку, другі - у розгорнутій системі 
соціальних свобод та «етиці відповідальності».  

Лінія концепцій «керування» фрагментовано простежується у 
більшості теоретичних систем, що репрезентують ідеологію «другої 
хвилі» (за Е.Тоффлером) або «суспільства модерну» (за П.Козловські). 
Найбільш чітко її можна виявити у творчості французьких механіків-
матеріалістів (Ж.Ламетрі, П.Гольбах, К.Гельвецій), у філософських 
побудовах Г.-В.-Ф.Гегеля, К.Маркса і марксизмі, у позитивізмі 
О.Конта, неопозитивізмі тощо.  

 У позитивістській та марксистській філософії людина і 
суспільство розглядаються переважно як техноморфні251, тобто 
затверджується примат «технічного» над іншими сферами суспільних 
інтересів, які ставляться в залежність від нього. Соціальна еволюція 
виглядає як прямий наслідок технологічної еволюції або еволюції 
продуктивних сил і виробничих відносин у їхній діалектичній єдності. 
У марксизмі можна бачити, з одного боку, критику «хижацького» 
відношення до природи як результату капіталістичної форми 
виробництва252, а, з іншого боку, К.Маркс і Ф.Енгельс характеризують 
«примирення» людини і природи в термінах раціонального контролю. 
Теза І.-Г.Фіхте про «олюднення» природи і беконівський критерій 
«практики» у пізнанні стають головними атрибутами марксистсько-
ленінської ідеології.  

Названим концепціям властива прогресивістська спрямованість, 
наука і техніка виявляються найбільш важливими знаряддями 

                                                           
251 Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического 
развития / П.Козловски: Пер. с нем. - М.: Республика, 1997. – С.112.  
252 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 30-ти тт./ К.Маркс, Ф.Энгельс: М: Политиздат, 1961. - 
Т.20. - c. 495-496, Т.23, с.515. 
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подолання екологічних проблем. Тому, з урахуванням тієї ролі, що 
приписується «технічній» стороні людської діяльності в 
концептуальних схемах подібного роду, їх можна назвати 
техноцентричними.   

 Ідейною основою техноцентричної етико-ціннісної позиції  є 
думка про те, що з появою антропогенних ландшафтів не жива, а саме 
мисляча речовина визначає хід геологічних та енергетичних 
процесів253. У зв'язку з цим  дихотомія «природне – штучне», 
«культурне – природне» стає анахронізмом, оскільки людина 
природним чином включається в навколишній світ, який поступово стає 
все більш і більш антропогенно залежним.   

 Ключовим ідеалом сучасних техноцентричних концепцій 
(головним чином для деяких науковців колишнього СРСР) є 
ноосферний ідеал. Психологічно цей ідеал пов'язаний із таким  
відчуттям: людина все більше живе у ноосфері (антропосфері) і все 
менше - у біосфері.  Взаємозв'язок «культура – природа» тут мислиться 
як «ноосфера - природа, яка ще не стала цілковито ноосферою». Саме 
поняття ноосфери є багатогранним і виходить за рамки суто 
«технічного» тлумачення. Воно може розглядатися як містична стадія 
розвитку Землі (Т. де Шарден), сциєнтистсько-технократично - як 
сфера впливу наукового знання і техніки (В.Вернадський та його 
«послідовники») або - як символічна і психічна оболонка людської 
життєдіяльності (яку П.Флоренський назвав пневматосферою). На наш 
погляд, ноосферний ідеал (у його «технічному» розгортанні) є 
своєрідною відповіддю Модерної культури або суспільства «другої 
хвилі» на світоглядні зрушення сучасності. При цьому основні 
принципи «другої хвилі» залишаються недоторканими, але змінюється 
їхній контекст. Природа і людська культура тут уже не розглядаються 
як автономні утворення. Вони пов'язані між собою загальною долею - 
стати вотчиною всеконтролюючого розуму.  

                                                           
253 Див.: Вернадский В.И. Биосфера  и ноосфера / В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1989. – 261 с.; 
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И.Вернадский. - М.: Наука, 1990. - 
270 с.; Холодный Н. Г. Избранные труды / Н. Г.Холодный. - К.: Наукова думка, 1982. - 444 с.; 
Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: диалектика прогрессивной линии 
развития как гуманная общечеловеческая философия для ХХІ века / Р.Ф.Абдеев. - М.: Владос, 
1994. – 335 с.; Буровский А.М. Человек из биосферы. Постнеклассическое знание versus 
классическая екологія / А.М.Буровский // Общественные науки и современность. – 1999. - № 3. 
– С. 139-149.; Назаретян А.П. Интеллект во вселенной: истоки, становление, перспективы. 
Очерки междисциплинарной теории прогресса / А.П.Назаретян. – М.: Недра, 1991.; Радьяр Д. 
Планетаризация сознания: от индивидуума к целому /Д.Радьяр – М-К.: REAL-book-Ваклер, 
1995.- 304 с. 
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У цілому, техноцентризм передбачає орієнтацію на організацію 
природного середовища, а також - керування внутрішньою «природою» 
людини, коли остання розглядається як така, що повинна бути 
переборена, тобто переборені смерть і вмирання, ірраціональність 
вчинків і почуттєві прояви (найбільш крайній приклад такого підходу - 
філософія К.Ціолковського та М.Федорова).  

 Ідея «гуманізації» світу також базується на раціональних 
передумовах, проте в рамках сучасних гуманістичних рухів, хоча і 
визнається, що людина «створена для безкінечного»254, але у пошуках 
об’єднуючої основи зі світом природи їх представники звертаються до 
мовних та комунікативних процедур у горизонті «життєвого світу». 
Джерела неогуманістичних ідеалів необхідно шукати в концепціях 
«філософії життя», екзистенціалізму, франкфуртської школи, 
неофрейдизмі. Також переосмислюється спадщина І. Канта та 
неокантіанства, феноменології Е.Гуссерля та  М.Гайдеггера. Особливо 
варто виділити вчення «благоговіння перед життям» А.Швейцера, 
гуманістичну етику Е.Фромма, а також діалогічні та комунікативні 
теорії М.Бубера, К.Ясперса, М.Бахтіна, К.-О.Апеля та Ю.Габермаса. 
Ідейно пов’язаними з гуманістичною етикою з деякими зауваженнями 
можна вважати синергетичну парадигму Г.Хакена та І.Пригожина, а 
також - теорії «мовних ігор» Л.Вітгенштейна і «життєвого світу» 
Е.Гуссерля та А.Шюца.  

  Ідейні передумови неогуманізму такі: людина так чи інакше 
вторгається у хід спонтанних природних процесів і перебудовує їх. 
Тому необхідний відповідальний підхід до цього процесу, врахування 
всіх можливих побічних наслідків діяльності. Принцип 
відповідальності поєднується з визнанням власного буття природних 
речей. Проте морально-етичні вимоги залишаються прерогативою 
комунікативної інтеракції і не переносяться на природну сферу, тобто 
природа не може бути «моральною» або «аморальною». Моральність 
продовжує інтерпретуватися як винятково людська властивість. Тому 
такий підхід до природної реальності може бути названий 
екоантропоцентричним (за визначенням С.Дерябо та В.Ясвіна255). 

 Одночасно у даних концепціях одержало розвиток уявлення про 
зв'язаність біологічної, соціобіологічної та соціокультурної еволюцій 

                                                           
254 Ницше Ф. Рождение трагедии или эллинизм и пессимизм / Ф.Ницше // Ницше Ф. Сочинения 
в 2-х т. - Т. 1. -  СПб: ООО «Изд-во «Кристалл»«, 1998. -  С. 30. 
255 Див.: Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Две модели экологии / С.Д.Дерябо., В.А.Ясвин // Человек.- 
1998.- № 1.- С. 34-40.  
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гомологічними, а не просто аналогічними принципами (принципами, 
що мають спільність походження, а не просто формальну подібність). 
Еволюція в синергетичних парадигмах представлена як відкритий 
процес. «Результат цієї відкритості - самоперетворення еволюції в 
метаеволюцію, тобто еволюцію еволюційних механізмів і 
принципів»256. Методологічно це означає, що долається дуалістичний 
розкол між природою і культурою. Емоційно подібний взаємозв'язок 
указує на невіддільність людського і природного буття.   

 Для техноцентричних ідеалів характерно функціонально-
інструментальне визначення природи цінностей. Цінності  
дорівнюються  цілям, при цьому засоби їхнього досягнення важливі 
тільки з точки зору їхньої ефективності, але не моральності. Благом тут 
виступає «правильна», «добра» дія з точки зору її цілепокладання.   

 В екоантропоцентричних ідеалах поняття цінності безпосередньо 
ототожнюється з поняттям блага. Цінність тут є не засобом для 
досягнення певних цілей (як це має місце в концепціях»керування»), а 
основною ідеальною величиною будь-якого рішення і дії. Зокрема, для 
філософів екзистенціальної спрямованості важливий індивідуально-
суб’єктний характер оцінки. У цьому випадку будь-яка процедура 
встановлення ієрархії цінностей супроводжується їхньою 
трансценденталізацією, коли цінності мають апріорний характер і 
виступають у ролі ідеальних сутностей, що носять форму благ257. В 
інтерсуб’єктивному тлумаченні такою безумовною цінністю є поняття 
ідеального комунікативного співтовариства як трансцендентальної 
передумови будь-якої морально орієнтованої дії.   

 «Обмежувальну» спрямованість мають такі концепції:  
1. Природоцентрична етико-ціннісна стратегія, в якій вищою 

цінністю або благом є природа або природне буття.   
2. Екоцентрична (біоцентрична) етико-ціннісна стратегія, у якій 

статус вищої цінності має екосистема або екосистемна доцільність. 
Також екоцентризм можна розглядати як різновид природоцентризму.  

 Методологічною підвалиною екоцентризму є еволюційна етика, 
«глибинна екологія», холістична й органістична філософські 
парадигми. Крайнім проявом екоцентричного підходу є ідея 
                                                           
256 Янч Э. Самоорганизующаяся Вселенная / Э.Янч // Общественные науки и современность. - 
1999.- № 1.- С. 149. 
257 Высоцкая О.Е. Сравнительный анализ ценностно-смыслового содержания понятия 
«природа» в русском экзистенциализме и космизме /О.Е.Высоцкая // Вісник 
Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. Випуск 4. – 
Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 1999. - С. 57. 
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самоусунення людини зі світу природи. Більш м'яка його інтерпретація 
- ідея «органічного» росту. Основна мета будь-якого екоцентричного 
руху - зведення до мінімуму впливів людини на природну екосистему й 
орієнтування на «охорону» або «збереження» останньої. Серед 
основних представників екоцентризму можна назвати О.Леопольда, 
Дж.Лавлока, Е.Голдсміта.  

 Особливістю аксіології екоцентризму є розширення значення 
поняття цінності та його винесення за рамки людської культури. З 
одного боку, ціннісною значимістю наділяються всі живі істоти, а 
нерідко і вся екосистема, включаючи також ландшафти. З іншого боку, 
поняття цінності втрачає культурну значимість, свій споконвіку 
«людський» контекст і тим самим втрачає роль трансцендентальної 
основи людських життєвих орієнтирів. З цієї причини етика 
екоцентризму підспудно будується не на суб’єкт-суб’єктній (або 
інтерсуб’єктивній) моделі взаємовідносин із природним 
співтовариством, а на об’єкт-об’єктному розумінні світового цілого, 
оскільки людина і вся людська культура в екоцентричному розумінні 
цілковито детерміновані природою. При цьому, однак, поняття блага не 
йде зовсім із ціннісної ієрархії: вищим благом тут буде благо природи 
або екосистеми.  

 Примикають до екоцетричних природоцентричні 
неоконсервативні ідеали, що орієнтуються на традиціоналістичні 
моральні цінності. Серед них найбільш категоріально представленими є 
«етика загальної системи» Г.-К.Кальтенбрунера (на основі 
функціональної теорії Н.Лумана) та «етика відповідальності» Г.Йонаса 
(хоча Ю.Габермас відносить останнього до так званих 
«староконсерваторів»258).  Об’єднує неоконсерватизм і крайній 
екоцентризм те, що в обох випадках ми маємо перед собою 
безсуб’єктну модель світовідношення. Етика «загальної системи» 
неоконсерваторів відрізняється від етики «біосистеми Геї» Дж.Ловлока 
тим, що в останньої акцент зміщений убік буття самої системи, а не 
людства як її частини (людство як таке може бути виключене з 
природного контексту з точки зору крайнього екоцентризму), між цим 
як перша зосереджується насамперед на проблемі людського буття (але 
буття скоріше родового, ніж соціального).    

 «Трансцендуючі» концепції виходять за рамки названих ціннісних 
орієнтацій, проте згадати їх необхідно, оскільки без них опис сучасної 
ціннісної картини був би неповним. Дані концепції, як правило, 
                                                           
258 Хёсле В. Философия и экология / В.Хёсле. – М.: Наука, 1993. – С.35.  
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базуються на ідеї існування Бога, Абсолюту, Ніщо, які і є вищим 
благом або цінністю. Природа виступає або в ролі «зла» 
(ранньохристиянська та неоплатонічна духовна традиція), або як 
«ілюзія» (буддистська доктрина), від влади якої людина повинна 
позбутися, або ж як Абсурд, об’єктивація світу (в екзистенціалізмі). 
Увага трансцендуючого розуму зосереджена на людському суб’єкті. 
Основна мета - досягнення абсолютної незалежності від природних 
об’єктів, дистанцювання від них, що досягається внутрішнім 
аскетизмом і духовними вправами. Проте природний світ як цілісність 
може розглядатися в емоційно-екзистенціальному розтині, виступаючи 
в ролі своєрідної вищої естетичної або буттєвої цінності. У сучасну 
епоху (у силу зниження інституційного значення релігій) цей вид 
ідеальних уявлень не має легітимаційного впливу на ціннісні орієнтації 
західного суспільства, а виступає в ролі дестабілізуючого 
(делегітимуючого) контркультурного чинника для традиціоналістичних 
та технократичних течій. Особливо це стосується «альтернативного» 
мистецтва, а також пов'язаних із ним «нетрадиційних» типів 
філософствування ( Ж.Батай, М.Бланшо та інші).  

 Таким чином, техноцентрична, екоантропоцентрична та 
природоцентрична світоглядні позиції визначають зміст основних 
етико-ціннісних стратегій сучасності стосовно природи. В основі 
техноцентричної позиції - налаштування на науково-технічний прогрес 
та «управлінський» тип відношень із природним оточенням. 
Екоантропоцентрична позиція передбачає орієнтацію на комунікативні 
механізми встановлення згоди у суспільстві з питань охорони 
навколишнього середовища. Природоцентричну позицію характеризує 
спрямованість на «обмеження» таких чинників як народжуваність, 
технічний розвиток і різноманітні соціальні «свободи», що можуть 
являти загрозу цілісності екосистеми Землі або родового виживання 
людства.   

    
 
3.2. Техноцентричні та екоантропоцентричні ціннісні 

настанови стосовно природного оточення: 
боротьба двох стратегій у сучасному суспільстві 

 
 Зміст стратегій морально-ціннісного відношення до природи 

визначається тими формами світовідношення, які людина приписує 
навколишній дійсності. Оскільки в сучасну епоху в результаті 
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знецінення морального авторитету християнських вчень загальний 
пізнавальний інтерес змістився убік наукового знання, саме останнє 
конституює засоби, за допомогою яких людина вступає у відношення з 
природою. Сутичка між техноцентричними та екоантропоцентричними 
світоглядними позиціями, яка спостерігається в останній час, є виразом 
боротьби між різними епістемологічними моделями, під якими часто 
маються на увазі класична детерміністична та постнекласична 
синергетична парадигми.   

 Природа в контексті «керуючого» ідеалу цілком детермінована і 
тому потенційно передбачена. З каузальності природи випливає 
сприйняття її як «мертвого» тіла. Цей підхід до природи був здійснений 
уже Р.Декартом, що піддав її знецінюванню. У вченні Р.Декарта 
«природа не опосредковує «Я» і Бога і не є більш широкою структурою, 
у котрій «Я» знайшло б безпосереднє джерело. Природа позбавлена 
всілякої суб’єктивності»259. Між цим синергетична парадигма (як одна з 
найбільш розроблених на сьогодні системних моделей) розкриває 
природу динамічно, у певному значенні як суб’єкт, оскільки нестійкість 
виступає тут умовою розвитку будь-якого процесу. З цієї причини, 
якщо ноосферний ідеал у рамках детерміністичного сприйняття світу 
можливий і навіть випливає з необхідністю, то в рамках синергетичного 
опису, він просто неприпустимий. Якщо для техноцентричного підходу 
природа являє собою каузальний об’єкт, то для екоантропоцентризму 
природа є «суб’єкт-об’єкт», (який, до речі описується І.Пригожиним та 
І.Стенгерс як такий, що має складні «свободно-несвободні» зв'язки260).  

 Предтечею сучасних техноцентричних течій став науковий 
редукціонізм Нового часу. Будучи спочатку конструктивним методом  
пізнання дійсності, він згодом був перенесений у сферу онтології, що 
призвело до механістичного погляду на природу, заперечення якісного 
розмаїття природних явищ і зосередження на їх винятково кількісних 
характеристиках. З іншого боку, метафізика Нового часу, що, на 
перший погляд, виступає антитезою науки, у дійсності виходить із тих 
самих світоглядних засад, борючись, за словами В.Гьосле, «із своїм 
власним відображенням»261. Як і науці, їй було властиве «свідоме 
підпорядкування природи владі «Я» (а також емансипація «Я» від 
Бога)»262 при нездатності до інтерсуб’єктивної взаємодії зі світом.  
                                                           
259 Хёсле В. Гении Нового времени / В.Хёсле: Пер. с нем.-  Наука, 1992. - С.33. 
260 Див.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. / 
И.Пригожин, И.Стенгерс.- М.: Прогресс, 1986. – 431 с. 
261 Хёсле В. Гении Нового времени / В.Хёсле: Пер. с нем.-  Наука, 1992. -  С. 9. 
262 Там само. 
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Подібні монологічні настанови стосовно природного оточення 
збережені й у сучасних техноцентричних концепціях. Природа тут 
залишається техноморфним утворенням. Між цим, 
екоантропоцентризму властива антроморфізація світу, що також 
припускає певне спотворення його сприйняття. Яскравий тому приклад 
– так званий антропний (або «антропоцентричний») принцип.  

Перші ознаки антропоморфізації світу можна виявити вже у 
стародавніх міфологічних системах (стародавньоіндустське поняття 
«пуруши», старогрецьке «фюсис», «космос» Платона). Як висловився 
Е.Муньє, «шалена і байдужа по відношенню до людського бажання 
природа… живила іонічні філософські системи і вперше піддалася 
гуманізації завдяки міфу: богині і боги зробили з цього далекого 
абсолюту дзеркало, що постійно відбивало перед людиною її власний 
образ,  що вселяв довіру»263. Проте приблизно з XVI століття 
сприйняття світу знову втрачає людські риси, тепер він – «безодня», 
«дно». І щоб знайти загублений «Дім» людина рине до завоювання 
простору, на якому вона «не знайде більше своїх слідів: людина сама 
повинна лишити на ньому слід»264. Цей принцип відчуженості природи 
від людини і став ідейною засадою техноцентричної етики. І саме він 
був однією з причин повернення до антропоморфізації світу в сучасних 
віталістичних концепціях, що виступили антитезою механістичним 
уявленням про природу.   

У ХХ столітті можна виявити такі світоглядні зрушення в 
осмисленні сутності взаємодії суспільства і природи. Досягнення 
високого рівня опанування світу призвело до виникнення 
психологічного відчуття «олюднення» природи. Посилення 
опосередкованих зв'язків з природним світом, здійснюване через 
культуру, а не безпосередньо, буттєво, також спотворило сприйняття 
природи і створило передумови для її подальшої антропоморфізації. 
«Світ такий, яким ми його спостерігаємо» - основне положення 
антропоморфної науки сучасності, яке прийнято називати «антропним 
принципом». Сформульований у 1976 році Б.Картером, спочатку він 
служив поясненням збігу великих чисел і являв собою такі твердження:   

1. «Наше положення у всесвіті із необхідністю є привілейованим у 
тому смислі, що воно повинне бути сумісне з нашим існуванням як 

                                                           
263 Мунье Э. Страх в ХХ веке. Обвинение машины / Э.Мунье // Мунье Э. Манифест 
персонализма. - М.: Республика, 1999.- С. 435. 
264  Там само. 
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спостерігачів»265 (слабкий антропний космологічний принцип (АКП)  
  2. «Всесвіт (і, отже, фундаментальні сталі величини, від яких він 

залежить) повинен бути таким, щоб на деякому етапі еволюції 
припускалося існування спостерігачів (сильний АКП).   

Ці та інші існуючі на сьогодні формулювання АКП припускають 
науково-обгрунтовану вказівку на наявність певної кореляції між 
людиною-спостерігачем і всесвітом, що нею спостерігається.   

 Антропоморфізм, імпліцитно схований в АКП, припускає зняття 
бінарної опозиції «людина-світ», у той час як техноморфізм 
відштовхується саме від створення подібної опозиції. Питання про те, 
чи доречно, чи природно існування людських істот у світі, вирішується 
в АКП позитивно. Одночасно ця «доречність» накладає обмеження в 
пізнаванності світу. «Технічний» підхід має за основний метод 
«спостереження» (і, як наслідок, «пояснення») природних речей, у той 
час як «культурний» – «переживання» (і «розуміння») світу. Сфера 
останнього – міжсуб’єктні або інтерсуб’єктивні відношення, спів-буття 
людини і світу.   

 «Технічний» підхід до реальності, як і «культурний», має своєю 
підставою новоєвропейський антропоцентризм. Проте все більше 
посилення влади над природою трансформується у першому випадку в 
техноцентризм, що нівелює особистість, а в другому - в обгрунтування 
особистісного (суб’єктного) або інтерсуб’єктивного підходу до світу 
(екоантропоцентризм). При цьому характерно, що «технічне» 
світовідношення найчастіше відмежовується від антропоцентричного 
ідеалу.   

 Найбільш чітко ця тенденція, на нашу думку, простежується в 
антропокосмізмі. М.Холодний сформулював поняття антропокосмізму, 
протиставивши його антропоцентризму. Відповідно до його уявлень, 
центром інтересів антропокосміста є навколишня природа, а не людина, 
як в антропоцентризмі, оскільки для нього «індивідуальне існування 
будь-якого організму, у тому числі і людського, не являє собою чогось 
виняткового, неповторного»266. Якщо антропоцентризм у своїй основі 
індивідуалістичний, то з точки зору антропокосміста цінність людини - 
в її суспільному значенні, мета її життя - жити не для себе, а «для 
людства і для космосу». Сила людини - у колективному розумі, сама 

                                                           
265 Павленко А.Н. Антропный принцип: истоки и следствия в европейской научной 
рациональности / А.Н.Павленко // Философско-религиозные истоки науки.- М.: Мартис, 1997.- 
С. 178. 
266 Холодный Н. Г. Избранные труды / Н.Г.Холодный. - К.: Наукова думка, 1982. – С.189. 
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людина, від народження і до смерті – «лише одна світова хвиля», «але 
завдяки повторюваності і спадкоємності людських свідомостей ці 
окремі спалахи світла зливаються в один потужний світловий потік. 
Людська думка стає мов би свідомістю Всесвіту, адекватною йому у 
просторі і часі»267. Хоча М.Холодний наполягає на тому, що «немає і не 
повинно бути ніяких меж між світом людини і всього іншого Всесвіту, 
а тому не можна протиставляти їх один одному»268, реально, 
проголошення антропокосмізму означає лише вказівку на 
розповсюдження діяльності людини, аж до «космічних» масштабів, а 
також - на суб’єктивне відчуття рівності з природою по силі й 
охопленню своєї діяльності. Антропокосмічний етичний ідеал нівелює 
значимість окремої людської особистості  і занурює її у виключно 
соціальне існування.  

 Відмова від антропоцентричного ідеалу не завжди є 
обгрунтованою і доцільною, тому що часто її не можна замінити 
рівноцінною етичною моделлю. Крім цього, антропоцентрична 
настанова, на наш погляд, невикорінна з людського життя. Як указував 
Е.Фромм, «з точки зору виживання людина повинна сприймати себе як 
щось набагато більш важливе, ніж усе її оточуюче. … Телеологічно це 
означає, що природа людини значною мірою повинна бути наділена 
нарцисизмом»269. Проте нарцисична, антропоцентрична спрямованість 
свідомості повинна співвідноситися або із соціальним 
співробітництвом, якщо йому підвладні окремі індивіди, або - з 
інтересами кожної людини, якщо подібним нарцисизмом заражене саме 
суспільство.   

 У «керуючих» концепціях подібного співвідношення не 
спостерігається. Думка про те, що з появою homo sapiens природа 
начебто завершила свій розвиток виражає техноцентричний підхід до 
навколишньої реальності, тому що у центрі інтересів тут не окрема 
конкретна людина, а соціосистема, що розглядається як своєрідна 
Мегамашина. Сама ноосфера найчастіше виступає в ролі техносфери.   

 Так, В.Вернадським розроблялася культурно-історична концепція 
науки, де ключовим поняттям виступав «науковий світогляд», який 
потім був розширений до поняття «ноосфера». Розглядаючи науку як 
невід’ємний компонент культури, що набуває усе більшого значення, 

                                                           
267  Там само. 
268 Холодный Н. Г. Избранные труды / Н.Г.Холодный. - К.: Наукова думка, 1982. – С. 199. 
269 Фромм Э. Душа человека. Её способность к добру и злу / Э.Фромм // Фромм Э. Душа 
человека.- М.: ООО Изд-во АСТ-ЛТД, 1998.- С. 84. 
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він тим самим увів її в розряд «геологічної сили», «прояву біохімічної 
енергії людства»270. У результаті, наука була з’єднана з дією і з 
технікою як втіленням цієї дії.   

 Техноцентризм характеризується переоцінкою ролі технічної 
раціональності в людському житті. Саме завдяки розумній діяльності 
«природа в людині починає усвідомлювати себе, тобто створює собі 
голову, щоб управляти собою, вносячи доцільність»271, як вважає 
М.Федоров або К.Ціолковський, в онтології якого навіть елементарний 
елемент матерії, атом, «відчуває» та прагне опинитися у «найкращому 
житлі» - головному мозку, а основною умовою досягнення щастя і 
свободи є «істота без пристрастей, але з великим розумом»272. Для 
В.Вернадського сама концепція ноосфери (В. Хлєбніковим значно 
раніше це поняття було передане за допомогою слова-образа 
«мыслезем»- (рос.)) як сфери впливу людського розуму, стає підставою 
оптимістичної віри в його непогрішність: наукова думка, яка створює 
ноосферу, «не може призводити до результатів, що суперечать тому 
геологічному процесу, створенням якого вона є»273. Йому вторить 
М.Холодний, говорячи, що «розум людини, що зростає і розвивається 
на основі безупинного активного пристосування його до ... явищ 
природи, не може створити нічого, що суперечило б закономірній 
структурі космосу або закономірному ходу його еволюції, тому що він 
самий є  породженням  того  ж  космосу, еволюціонуючої  матерії»274. 

Встановленню такої точки зору багато в чому сприяли  процеси 
глобалізації, що відбулися у ХХ столітті. Так, зокрема, концепція 
ноосфери була сформульована В.Вернадським після подій Першої 
світової війни і революції 1917 року. Проте, як указував М. Бердяєв, 
подібне «активне вторгнення народних мас в історію може уявлятися 
явищем космічного значення й у певному смислі це вірно. Але це 
вторгнення мас пов'язане саме із зростанням ролі техніки за рахунок 
духовної культури і, виходить, із ще більшим відривом від природи»275. 

                                                           
270 Див.: Вернадский В.И. Биосфера  и ноосфера / В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1989. – 261 с.; 
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И.Вернадский.- М.: Наука, 1990. - 
270 с.  
271 Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в 4 томах / Н.Ф.Федоров. - М.: Традиция, 1997. - Т.3. – 
С.259. 
272  Цит. за: Мапельман В.М. « Я хочу привести вас в восторг от ожидающей всех судьбы» 
(космическая этика Циолковского) / В.М.Мапельман. - М.: Знание, 1991. – С. 17.  
273 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И.Вернадский. - М.: Наука, 1990. 
– С.133.  
274 Холодный Н. Г. Избранные труды / Н.Г.Холодный - К.: Наукова думка, 1982. – С.294. 
275 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии)./ 
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Таким чином, проголошення В.Вернадським єдності людства і природи 
в рамках біосфери супроводжувалося одночасним твердженням про 
розвиток ноосфери - соціоприродної оболонки, що вказує на 
поглиблення розриву між людиною та природою.  

 В антропокосмізмі людський розум наділяється абсолютною 
ціннісною значимістю, ціннісним виявляється тільки те, що розумно, 
усе ж «нерозумне» має дуже низьке ціннісне значення. Наприклад, для 
М.Федорова природа - «нерозумна, сліпа смертоносна сила», 
позбавлена доцільності, що потребує керування і регуляції. 
К.Ціолковський надає людині, яка уособлює, на його думку, «розум 
Всесвіту», повне моральне право знищувати шкідливих і некорисних з 
її точки зору рослин і тварин, оскільки «вони майже не страждають»276. 

Звідси виникає орієнтація антропокосмічної світоглядної позиції на 
«технічні» засоби освоєння навколишньої дійсності, що часто 
абсолютизуються. Наукове пізнання у цьому випадку визначає не 
стільки теоретичний, скільки практичний розум. Саме за допомогою 
техніки і з’єднання теоретичного і практичного знання, базуючись на 
переконанні, що «у собі людина - у своїй нервовій системі - носить 
зразок регуляції Всесвітом»277 береться М.Федоров здійснити свою 
основну ідею - воскресіння предків, а також перемогти «смертоносні» 
сили природи. К.Ціолковський, у свою чергу, бере за основу будь-якої 
пізнавальної діяльності наукове пізнання, тому що вважає, що саме 
наука послужила підставою філософії, а сама філософія менш 
достовірна і тому малопереконлива порівняно з наукою278. Російський 
футуризм, як породження того ж космічного світовідчуття, висував 
інший, естетичний девіз: «Перетворити весь світ у твір мистецтва», 
проте здійснення цієї мети мислилося за сценарієм, де техніка 
виступала в ролі основного чинника перетворення світу.  
В.Вернадський та М.Холодний, хоча і не були такими завзятими 
сциєнтистами як К.Ціолковський, у своїх теоретичних побудовах також 
наполягали на цілковито емпіричних узагальненнях, не припускаючи 
будь-яких метафізичних питань.  

Висока оцінка розуму і наукового пізнання в антропокосмізмі 

                                                                                                                                                                                                      
Н.А.Бердяев // Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря. - Республика, 1995. - С. 61.  
276 Цит. за: Мапельман В.М. « Я хочу привести вас в восторг от ожидающей всех судьбы» 
(космическая этика Циолковского) / В.М.Мапельман. - М.: Знание, 1991. – С.19.  
277 Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в 4 томах / Н.Ф.Федоров. - М.: Традиция, 1997. - Т.3. –  
С.280. 
278 Циолковский К.Э. Утописты. Живая вселенная / К.Э.Циолковский // Вопросы филисофии. – 
1992. - № 6. - С. 132. 



 

 

Етика взаємодії суспільства з природою

94

поєднується з нівелюванням значимості всього природного, 
інстинктивного, з одного боку, та ірраціонального і надраціонального, з 
іншого, тобто того, що виходить за межі сфери впливу «розуму» і 
наукового пояснення. Ці елементи людської психіки і природної 
реальності оцінюються дуже негативно, або просто ігноруються. Так, 
М.Федоров заперечує чуттєву, навіть творчо-ігрову основу людського 
існування, а К.Ціолковський бачить в них перешкоду для розвитку 
інтелектуальних здібностей. Його абсолютним ідеалом є «істота з 
одним головним мозком і його дротами»279. Звідси - прагнення обох 
мислителів до повної раціоналізації природи без усякого 
ірраціонального залишку, що повинно виражатися, за їх задумом, у 
переході від хаосу і безладдя природи до доцільного й упорядкованого 
космосу, що уподібнюється людському розуму (як ідеальному 
механізму).   

 Природа в такому тлумаченні є потенційно прозорою для 
наукового пізнання і розглядається в більшості випадків як засіб (фон, 
матеріал) реалізації тих або інших цілей. Вона може виглядати силою, 
завдяки якій людина одержує владу і здатність здійснити мрію 
іманентного воскресіння, а також - навчитися керувати власним 
організмом (М.Федоров). А може розглядатися як безкінечний простір, 
що несе безмежні можливості реалізації космічної експансії людського 
розуму (К.Ціолковський). Але у цілому, її ціннісна значимість 
визначається лише тим, наскільки корисні ті або інші її прояви для 
людини.  

 Такі морально-ціннісні категорії як «зло» або «добро» також 
набувають утилітарного змісту. Наприклад, у вченні К.Ціолковського ці 
категорії позбавлені особистісного забарвлення, тобто мають гранично 
абстрактне вираження. Щастя у Ціолковського пов'язане зі знанням, 
аморальним признається все, що обмежує або стримує процес 
придбання останнього. Феномен наукового космізму цікавий уже тим, 
що тут технічний підхід реалізується на фоні бажання досягнення 
такого стану буття як «космос» (звідси і назва самої течії – «космізм»). 
Але що бачать космісти у цьому ідеалі? Це не живий космос Платона і 
не «космос» - ідеал-екзистенція М.Бердяєва. Космос в антропокосмізмі 
є технічно організованою системою, позбавленою будь-якої 
невизначеності і непередбачуваності. Тому невипадково, що саме 
свідомість є у ньому центральним поняттям. У результаті, прагнення до 
                                                           
279 Мапельман В.М. « Я хочу привести вас в восторг от ожидающей всех судьбы» (космическая 
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тотального перетворення всього і вся заради абстрактного «добра» 
обертається його насильницьким насадженням і нерозумінням 
взаємозв'язків природної і людської реальностей.   

 Унікальність космізму як культурного явища - у його особливих 
засобах вираження. Науковий космізм - це одночасно відмова від 
позитивістської картини світу при збереженні самого технічного 
методу пізнання дійсності (за винятком спадщини В.Вернадського, 
творчість якого не є такою однозначною). Проте поняття «космосу» як 
абсолютного ідеалу може розглядатися подвійно - як духовне 
перетворення світу або як речовинне його перетворення. Тому, 
говорячи про таке явище як «російський космізм» варто розуміти під 
ним, принаймні, дві різноманітні течії. Перша з них, розвинута 
В.Соловйовим (під впливом філософії Г.-В.-Ф. Гегеля, Ф.-В.-Й.  
Шеллінга, Г.Сковороди та П.Юркевича), базується на неоплатонічних 
ідеалах космосу і на символічному баченні світу. Цей, посюсторонній 
світ у такій інтерпретації - тільки подоба дійсного, схованого світу і 
цінним є лише його символічна складова, що вказує на світ справжній. 
У цьому світі не можна досягти повної реалізації космосу. Можна 
тільки, за словами П.Флоренського, вишукувати «невідоме - життя 
світу … пізнати світ саме як невідомий,  не порушуючи його таємниці, 
але підглядаючи за нею… Тому що таємниця світу символами не 
закривається, а саме розкривається у своїй справжній сутності, тобто як 
таємниця»280. Такою свідомістю рухає почуття розірваності між 
ідеальним, довершеним буттям і буттям реальним, яке сприймається як 
дисгармонійне, неупорядковане, тимчасове. Вона відштовхується від 
реальності, критично ставиться до людини і до природи. Ідеалом для 
неї є світ як космос, якому властива ієрархічність, упорядкованість, 
гармонійність. Людина виступає вершиною ієрархічної піраміди, 
основного творця ідеального буття. У традиції російської філософії цей 
ідеал розкривається в концепціях Всеєдності В.Соловйова, С.Булгакова, 
Л.Карсавіна, С.Франка. Щільно він пов'язаний з ідеалом Боголюдства. 
Останній характеризується своєрідним релігійним імманентизмом. Ця 
риса дозволяє говорити про присутність у ньому утопічних моментів. 
Зокрема, М.Бердяєв відзначав, що «на ідеї Боголюдства лежить 
відбиток соціальної і космічної утопії, якої надихався Вл.Соловйов. Він 
хотів здійснення християнства на шляхах історії, у людському 
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суспільстві, а не в індивідуальному тільки дусі»281. 
 Другий напрямок космізму федорівські ідеали або співзвучний їм 

крім перерахованих властивостей, несе на собі риси науково-технічного 
оптимізму. Ідеї, що сповідуються у рамках цієї течії, футуристичні, 
проективні за своєю спрямованістю, тобто націлені на перетворення 
цього, посюстороннього світу силою людської волі. Проте сама людина 
при цьому не належить своїй власній волі. «Людина або інша вища 
істота та її воля є тільки проявом волі Всесвіту» - переконаний 
К.Ціолковський282. І світ, і людина позбавляються тієї таємничості, про 
яку писав П.Флоренський. За словами К.Ціолковського, «воля істоти 
залежить від устрою її мозку, сприйнятих із народження вражень і 
тепер діючих впливів. Тому вона, з точки зору позасвітової, так само 
автоматична, як часи або будь-який автомат»283.  

 Вчення про «загальну справу» М.Федорова також ілюструє 
«технічний» підхід до природи. Кожна людина, на думку М.Федорова, - 
це істота, вписана в еволюційний процес і, одночасно, його своєрідний 
результат, «знаряддя Бога», який робить через неї перехід до ідеального 
«космічного» становища. Суттю цього ідеалу є думка про перетворення 
природного середовища і людської природи, що підпорядковуються 
природним законам кінцевості всього живого. Хоча не можна не 
визнати за М.Федоровим бажання досягнення єдності, споріднення між 
«синами людськими» і між ними та природою, остання мислиться як 
пасивна матерія, що повинна бути одухотворена людиною і цілком 
підпорядкована її волі та бажанням. Сама людина розглядається як 
істота проміжна, недосконала. Зміна її власної природи і природних 
законів - от основні цілі антропокосмізму. При цьому часто 
антропокосмісти викладають утопічні проекти, засновані на вірі в 
обумовленість людської місії по відношенню до природи. Популярність 
такого світобачення суттєво зростає в періоди корінних перетворень у 
громадському житті. Не випадково ідеї М.Федорова одержали своє 
максимальне втілення в ході революції 1917 року, розкрившись в 
ідеології Пролеткульту і такої анархічної течії як біокосмізм.  

Основний недолік антропокосмізму, як і будь-якого іншого 
різновиду  «керуючого» підходу до природної дійсності, є, як цілком 
                                                           
281 Бердяев Н.А. Русская идея / Н.А.Бердяев // Бердяев Н.А.  Русская идея. Судьба России. - М.: 
ЗАО «Сварог и К», 1997. - С. 150. 
282 Циолковский К.Э. Воля вселенной / К.Э.Циолковский // Грезы о земле и небе: Антология 
русского космизма.- СПб: Худ. Лит-ра, 1995. – С. 64. 
283 Циолковский К.Э Неизвестные разумные силы / К.Э.Циолковский // Грезы о земле и небе: 
Антология русского космизма.- СПб.: Худ. Лит-ра, 1995.- С. 72. 



 

 

О.Є. Висоцька

97

правильно висловився В.Курашов, «віра в можливість перетворюючої 
діяльності людини, згідна з природною гармонією природи»284. Також 
для «космічної» філософії, що розкривається в рамках «керуючих» 
концепцій, характерне тяжіння до моністичних уявлень. 
Антропокосмізм передбачає злиття загальних тенденцій розвитку 
природи і людського суспільства за рахунок останнього. Людина тут 
мислиться тою істотою, що покликана перетворювати світ у 
відповідності зі своїм задумом.   

 Абсолютизація  значимості «технічного» елемента в житті 
сучасного суспільства є підставою віри для його більшості в те, що 
тільки технічний розвиток може бути запорукою рішення екологічних 
проблем. Проте водночас (особливо після чорнобильської катастрофи 
та нещодавних подій в Японії) стає ясно, що, як висловився 
П.Козловські, «Уникнути випадковості долі шляхом технічного 
підкорення навколишнього світу не вдасться, тому що визначення світу 
безкінечні (техніка ж не встигає за випадком) і за спиною технічного 
рішення випадок і доля знову домагаються успіху»285. В «керуючих» 
концепціях немає місця долі, випадки ж визнаються потенційно 
підконтрольними і це  - найбільш слабкий пункт техноцентричної 
ідеології.  

 Отже, порівнюючи світоглядні засади техноцентричних та 
екоантропоцентричних етико-ціннісних стратегій стосовно природного 
оточення можна бачити, що у першому випадку моральна свідомість 
виходить із детерміністичних уявлень, коли природа і природне подані 
як об’єкти, із якими можливі будь-які маніпуляції в залежності від 
поставленої суб’єктом цілі. Звідси виникає функціональне визначення 
цінності у рамках техноцентризму й акцент на винятково технічному 
(або економічно доцільному) вирішенні екологічних проблем. У 
другому випадку природі приписуються характеристики динамічної, 
нестійкої системи, яка постійно розвивається. Визначення її як 
квазісуб’єкту дозволяє формулювати діалогічні або комунікативні 
етичні принципи, спрямовані на гармонізацію відношень суспільства з 
природою.   
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3.3. Екоантропоцентричні етико-ціннісні орієнтації: 
монологічний та діологічний підходи 

 
 Екоантропоцентризм припускає відмінний від техноцентризму 

погляд на сутність живого. Його представники виходять із того, що, як 
висловилися І.Пригожин та І.Стенгерс, «Лише штучне може бути 
детермінованим і зворотнім. Природне ж неодмінно містить 
випадковості і незворотності»286. «Філософія нестабільності» 
І.Пригожина фактично протиставляє детерміністській картині  світу (з 
якої виходять представники «керуючих» концепцій) гіпотетичний світ 
нестабільності. Як пише І.Пригожин: «У детерміністичному світі 
природа контрольована, вона є інертним об’єктом, підвладним нашим 
вольовим прагненням. Якщо ж природа містить нестабільність як 
суттєвий елемент, то ми повинні шанувати його, бо ми не можемо 
передбачити, що може відбутися»287. 

У комунікативній теорії К.-О.Апеля та Ю.Габермаса ця різниця 
формулюється як розрізнення цілераціональних і мовних дій. Якщо 
«цілераціональність вказує на умови для каузального вторгнення у світ 
існуючого стану речей», то «раціональність процесу порозуміння 
співвідноситься із зв'язком умов значущості для мовленнєвих актів»288. 
У рамках екоантропоцентричної етико-ціннісної стратегії можна бачити 
налаштування на одночасне розкриття можливостей людської творчості 
і можливостей природного буття, на співрозмірність, співзвуччя, 
синергію між ними. П.Козловські назвав головним принципом 
подібного підходу до світу - контекстуальність, що «розуміє пізнання 
явища у всіх його відношеннях, якими вони присутні в образі самого 
предмету й у цілях, смислах його місцерозташування»289. П.Козловські 
пропонує когерентну теорію істини на противагу технічній. Істина в 
такому тлумаченні – «формування сукупності співвідношень, в яких 
знаходиться якась особа або предмет, і створення образу як тієї самої 
цілі, яку предмет й особа первісно несуть у собі»290. Це означає, по-
перше, природність розкриття тих або інших властивостей, і, по-друге, 
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врахування зовнішніх та внутрішніх взаємозалежностей об’єктів і 
сформованих ситуацій. Як зауважує П.Козловські, «Окультурюючий 
(який вводить у культуру) підхід до дійсності відрізняється від 
технічного, по-перше, прийняттям до уваги побічних впливів власної 
поведінки і відповідних реакцій на неї, на тотальність рис дії, а по-
друге, визнанням власного права речей: того факту, що речі - незалежно 
від наших технічних цілей та інтересів - виявляють власну іманентну 
телеологію і доцільність»291. Тобто, у випадку «окультурюючого» 
підходу до реальності варто враховувати не тільки потреби суб’єкта, 
але і також і внутрішню цілеобумовленість об’єкта-»суб’єкта» (або 
«квазісуб’єкта). Культура, з точки зору П.Козловські, повинна стати 
таким засобом гармонізації дійсності, «при якому природний і 
соціальний світи, що протистоять один одному, не тільки надаються 
нам для задоволення своїх цілей, але і заохочуються в їхньому 
власному бутті»292.  

 Визнання самоцінності природних об’єктів в екоантропоцентризмі 
є протилежним техноцентричним настановам, для яких світ 
детермінований  людським цілям.  Він мов би «чекає» від людини 
перетворення й одухотворення. Світ перебудовується не відповідно 
природним законам та тенденціям, а за допомогою техніки в її 
інструментальному розумінні. При цьому «природність» оцінюється 
скоріше негативно, ніж позитивно. «Природно», з точки зору 
техноцентриста, тільки те, що відповідає вимогам людської 
доцільності.   

 Однією з основних категорій екоантропоцентризму є поняття 
«життя» (або, в іншій інтерпретації, поняття «життєвого світу»). 
Поняття «життя», як природно-органічної основи, стало антитезою 
механічному і розумовому. Подібне тлумачення життя одержало 
поширення завдяки А.Шопенгауеру і Ф. Ніцше. Близькі їм погляди 
розділяли Г.Лессинг, Л.Клагес, А.Бергсон і багато інших представників 
«філософії життя». Проте поняття «життя» в їхній інтерпретації має 
скоріше онтологічний, ніж етичний зміст. Тому, при дослідженні етико-
ціннісної проблематики, найбільший інтерес представляють 
«біофільна» етика А.Швейцера та Е.Фромма, в яких сфокусовані ті 
ціннісні настанови, що складають екоантропоцентричні ідеали.   

  Е.Фромм (на відміну від М Бердяєва) у поняття життя включає 
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також і свободу, тому що без неї живе вмирає або механізується293, 
втрачає свою субстанціональну основу. Феномен біофілії, за 
Е.Фроммом, полягає в тому, що людина у цьому випадку орієнтована 
на світоствердження, а не світозаперечення та світоруйнування. 
«Біофільна совість, - пише Е.Фромм, - мотивована життям і радістю; 
мета моральних зусиль полягає в тому, щоб зміцнити 
життєстверджуючу сторону в людині»294. Біофіла приваблює все живе 
(яке розуміється в самому широкому сенсі - як прояв свободи) і 
відштовхує все омертвіле і механічне. Гарантують перевагу в культурі 
здорових біофільних тенденцій, з точки зору Е.Фромма, такі її 
завойовування як безпека, що є матеріальною основою гідного 
існування людини, справедливість і свобода.  

 Е. Фромм, як представник екоантропоцентризму, бачить в житті 
прояв свободної волі і стає на позицію, протилежну техноцентричній, 
адже живе, котрим навчилися управляти, перестає таким бути. З точки 
зору біофіла, механізована жива природа - це нонсенс. Як відзначає 
Е.Фромм, «Життя є структурованим ростом і за своєю суттю не може 
бути строго контрольованим і передбачувальним. У життєвій сфері 
можна впливати на інших тільки за допомогою  властивих життю сил, 
таких як любов, спонукування або приклад. Життя може бути пережите 
тільки в його індивідуальних проявах… немає абстрактного життя»295.  

 Отже, усвідомивши природу як «мертву», нею можна до певної 
міри навчитися управляти, але підпорядковуватися цьому буде тільки 
те «мертве», що в ній присутнє. Оскільки ж зміст природи не 
вичерпується її «мертвою» суттю, то виявляється, що «керування» як 
концептуальна настанова, незадовільна для встановлення морально-
ціннісних зв'язків із природною реальністю.  

 Філософія А.Швейцера привносить інший контекст в осмислення 
сутності життя і живого. Орієнтація на життє- та світоствердження в 
філософії Е.Фромма, як і А.Швейцера, передбачає максимальну 
реалізацію можливостей людської природи як здійснення свободи.  
«Добро» у «гуманістичній» та «біофильній» етиці Е.Фромма означає 
«ствердження життя, розкриття людських сил. Доброчесність - 
відповідальність стосовно власного існування. Злом є перешкода 
розвитку людських здібностей; порок - це безвідповідальність по 

                                                           
293 Фромм Э. Человеческая ситуация / Э.Фромм. - М.: Смысл, 1995.-  С.42.  
294 Там само. – С.58. 
295 Там само. – С. 68. 
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відношенню до себе»296. А.Швейцер йде набагато далі, розширюючи 
подібні принципи на будь-яке життя. Його ідея «благоговіння перед 
життям» полягає, по-перше, в осмисленні сутністного, природного 
зв'язку між світом та людиною і, по-друге, у підвищенні цього 
розуміння до рівня духовного. А.Швейцер, переніс практично всі 
основні положення філософської системи А.Шопенгауера у зміст свого 
власного вчення, але надав їй зовсім іншого відтінку. В тих випадках, 
коли останній приходить до песимістичних висновків, перший робить 
висновки оптимістичні.   

 Критерій «життя» у А.Швейцера – «природність». Цей критерій 
дозволяє перебороти існуючий розрив між культурним і природним, 
духовним і тілесним, оскільки, на його думку, «Всяке духовне життя ми 
зустрічаємо тільки в межах природного життя. Тому благоговіння перед 
життям відноситься до природного життя так само, як і до духовного…  
Чим сильніше благоговіння перед природним життям, тим у більшій 
мірі ми відчуваємо його перед життям духовним»297. Таким чином, 
А.Швейцер не тільки виключає протиріччя, але і вказує на 
взаємозв'язок між цими фактами.  

 «Природність» означає відсутність деструктивних, гнітючих 
моментів у житті людини, якими можуть бути й її власний песимізм, 
безвір'я, втрата сенсу життя, тобто у більшості випадків внутрішній 
стан людини, а не зовнішні обставини. Подолання останніх можливо, з 
точки зору філософа, тільки внаслідок смирення. Як пише у дусі 
стоїцизму А.Швейцер, «Істинне смирення полягає у тому, що, 
почуваючи свою залежність від світових подій, людина досягає 
внутрішньої свободи від волі долі, яка формує зовнішню сторону її 
існування»298. Ця форма благоговіння перед життям характерна для 
людини як істоти пасивної. Проте людина є одночасно й істотою 
активною стосовно життя. Завдяки цій позиції, за А.Швейцером, вона 
досягає єднання зі світом, оскільки живе не для себе, а з іншими і для 
інших. Ця позиція близька шопенгауерівському поняттю «спів-
страждання» як співпричетності стражданню іншого, катарсису. 

 Для А.Шопенгауера моральне значення вчинку визначається лише 
в його відношенні до інших істот, у випадку ж, коли людина керується 
                                                           
296 Фромм Э. Человек для самого себя / Э.Фромм // Фромм Э.Психоанализ и этика.- М.: 
Республика, 1993. –  С. 33. 
297 Швейцер А. Благоговение перед жизнью как основа этики миро- и жизнеутверждения / 
А.Швейцер // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М.: Прогресс, 1990. – С. 
340-341. 
298 Там само. – С. 338. 
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винятково власними інтересами, її поведінка позбавлена етико-
ціннісного забарвлення. Як стверджує А.Шопенгауер, «Особиста участь 
в іншому обмежена його стражданням і не збуджується також 
принаймні прямо, його благополуччям»299. Процедура ототожнення 
себе з іншим, як основоположення співчуття, є, за А.Шопенгауером, 
сутністю морально-ціннісних мотивацій. Ці ідеї мають своїм джерелом 
погляди Ж.-Ж.Руссо, «принцип співчуття» котрого також включає 
процедуру сприйняття себе як іншого й ототожнення себе з іншими, 
тобто в наявності спрямованість на ідеал єдності.  

  А.Швейцер при формулюванні концепції «благоговіння перед 
життям» відштовхується від зовсім інших засад. Критика сучасної йому 
культури включає характеристику її як кризової. Основні риси подібної 
ситуації - панування матеріального над духовним і загального над 
індивідуальним, песимізм мислення і загальні настанови на життє- та 
світозаперечення. Життєзаперечення є внутрішньою світоглядною 
позицією, тоді як світозаперечення - її зовнішнім виразом. На 
противагу цієї позиції А.Швейцер пропонує оптимізм дії, спрямований 
на світо- та життєствердження, який природно повинний з’єднуватися з 
етикою благоговіння перед життям, тому що перетворення дійсності на 
подібних етичних основах запобігає підміні духовних цілей 
матеріальними. Лейтмотивом цьому служить «елементарне мислення», 
що відноситься до самих глибинних спонукань людини. Це поняття 
близько бергсонівській інтуїції, тобто воно розглядається як 
нерозчленоване, що має одну мету - розкриття самого себе.  
«Елементарне мислення» безпосередньо пов'язане з категоріями життя 
й екзистенції, оскільки центральним тут стає питання про відношення 
людини до світу. А.Швейцер називає подібне мислення також 
«атомістичним».  

  Сутність спітостверджувальної етики А.Швейцер передає у дуже 
простій і доступній формі: людина повинна відчувати спонукання 
висловлювати рівне благоговіння перед життям як стосовно власної 
волі до життя, так і стосовно будь-якої іншої волі300. Особливість і 
привабливість швейцеровської філософії «благоговіння перед життям» 
у тому, що в ній долається пануюче в християнстві й у 
новоєвропейському мисленні уявлення про фундаментальну протидію 

                                                           
299 Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики / А.Шопенгауэр // Шопенгауэр А. Свобода 
воли и нравственность.- М.: Республика, 1992. - С. 207. 
300 Швейцер А. Культура и этика / А.Шопенгауэр // Швейцер А. Благоговение перед жизнью.- 
М.: Прогресс, 1992. - С. 218. 
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природного і духовного, а також - про ієрархічність буття. За 
А.Швейцером, проведення розмежувань між вищим і нижчім, більш 
цінним і менш цінним життям у корені хибно і небезпечно для самого 
духу: «Встановлюючи наперед задані відмінності в цінності між 
різними видами життя, ми, зрештою, судимо про нього по тому, більше 
або менше та відстань, що, як нам здається, відокремлює ці види від 
нас, людських істот. Але це чисто суб’єктивний критерій. Хто з нас 
знає, наскільки важливий будь-який інший вид життя - і самий по собі, і 
як складова частина всесвіту?»301. Таким чином, А.Швейцер не тільки 
проводить паралелі між етикою, що стосується людини, і етикою, що 
відноситься до життя як до такого, але і вказує на їхній природний 
зв'язок та єдність.   

 Подібна позиція допомагає більш глибоко зрозуміти, що повага до 
людини неможлива без відповідного відношення до природи і навпаки. 
Тому основою гармонії людини з природою, на нашу думку, може 
стати тільки поважливе відношення людини до людини. До тих пір 
поки не можна буде сказати, що гідність окремої особистості 
захищається, не можна буде і говорити про ефективний захист 
природного середовища. Проте було б наївним вважати, що виведення 
етики, заснованої на високоморальній поведінці однієї людини 
стосовно іншої людини, здатне якісно змінити ціннісні настанови у 
суспільстві. Основою будь-якої етики повинні бути не тільки і не 
стільки побудова певної моральної системи та її проведення в життя, 
але пошуки детермінант як первісно «неправильної» 
(«несправедливої») поведінки людини, так і «правильної» 
(«справедливої»), тобто необхідно переосмислити передумови ідеї 
справедливості як найважливішого регулятора морально-ціннісних 
взаємовідносин усередині сучасного суспільства.   

 Крім свідомих мотивів «етики благоговіння перед життям» 
А.Швейцера, можна виявити і несвідомі корені подібного відношення 
до реальності. Специфіка почуття благоговіння як такого полягає в його 
символічній наповненості й архетипічній природі. К.-Г. Юнг, що 
відзначав значну роль символу в житті кожної людини (й, у тому числі, 
«живого» релігійного символу), висловив думку, що «Стан релігійного 
благоговіння є колективним феноменом, не обумовленим 
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індивідуальною здібністю»302 Благоговіння являє собою процес 
занурення лібідо у сферу несвідомого, внаслідок чого пробуджуються 
так звані «дитячі комплекси», коли «фантазії, викликані таким 
пробудженням, дають привід для виникнення батьківських і 
материнських божеств»303.  

Орієнтація на відродження релігійності в самій культурі в рамках 
екоантропоцентризму обумовлена також мотивами самітності і 
покинутості. Як висловився Р. Гвардіні: «Характер нової релігійності 
складається з почуття глибокої самітності людини посеред того, що 
зветься «світом»; із усвідомлення, що дійшли до останньої межи, із 
відповідальності, серйозності і відчайдушної хоробрості»304. Іншими 
словами, релігійність у контексті сучасності є певною відповіддю на 
почуття відчуженості від того світу, в якому людина живе.  Такого роду 
релігійність повинна бути осмислена і пережита на рівні екзистенції 
конкретної людини.  

Комунікативний етичний ідеал Ю.Габермаса та Ю.Апеля, на 
відміну, скажемо, від екзистенційної етики Е.Фромма, К.Бубера і 
К.Ясперса, зосереджується головним чином на раціональній 
аргументативній основі досягнення згоди між людьми в питаннях 
етики. Як указує Ю.Габермас, «Етика дискурсу відводить етичним і 
моральним питанням різні форми аргументації, а саме - дискурси 
досягнення згоди із самим собою, з одного боку, і дискурси 
обгрунтування (і застосування) норм - з іншого»305. Тобто Ю.Габермас 
звертає увагу на те, що засоби особистісної і суспільно-нормативної 
ціннісної мотивації не ідентичні. Тому й «етика благоговіння перед 
життям» А.Швейцера, і «біофільна» етика Е.Фромма, що апелюють 
насамперед до особистості, не самодостатні і не враховують чинник 
соціально-суспільної практики вводимих ними норманивних настанов.   

К.-О.Апель та Ю.Габермас орієнтуються винятково на раціональні 
засоби етичного обгрунтування цінностей, слідом за І.Кантом, для 
котрого «тільки розумна істота має волю, або здібність поводитися 
відповідно до уявлення про закони, тобто відповідно до принципів»306. 
                                                           
302 Юнг К.-Г. Психологические типы / К.-Г. Юнг. -  М.: «Университетская книга», ООО «Фирма 
«Издательство АСТ», 1998. – С. 165. 
303  Там само. 
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144.  
305 Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории / Ю.Хабермас. - СПб: 
Наука, 2001. – С.101. 
306 Кант И. Основоположения метафизики нравов / И.Кант // Кант И. Собрание сочинений в 8 
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Звідси - недооцінка етики благоговіння або співчуття А.Швейцера, а 
також будь-якого типу етики, заснованої на чисто емоційній чи 
релігійній мотивації. Так, Ю.Габермас вважає, що «Незважаючи на те, 
що наша спроможність вживатися в почуття істот, котрим доступно 
страждання, безсумнівно більш сильна, ніж позитивні почуття стосовно 
корисних, приємних або гідних довіри людей, співчуття не є достатнім 
базисом для того, щоб обгрунтувати також і рівну повагу до інших, і 
притому саме в їх недоступній для почуттєвості інакшості»307. 

 Ю.Габермас включає в поняття «іншого» як чужу культуру, так й 
«інше» природних нелюдських істот, повне з’єднання з якими 
неможливе. Також він указує на зростаючу складність самого західного 
суспільства, в якому взаєморозуміння, орієнтоване лише на сферу 
ближньої комунікації недостатнє: «Складні суспільства не можуть 
зберігати свою цілісність за рахунок одних тільки почуттів, що, подібно 
почуттям симпатії або довіри, орієнтовані на ближню сферу. Моральна 
поведінка стосовно чужого потребує «штучних» чеснот, насамперед - 
налаштованості на справедливість»308.  

У поняття справедливості Ю.Габермас вкладає універсалістський 
зміст, коли кожний відповідає не тільки за близького йому «іншого», 
але і за далекого і незнайомого «іншого». Зв'язок між ними 
встановлюється завдяки процесу саморозуміння особистостей, які 
усвідомлюють свою приналежність певній моральній спільноті. В 
результаті, «особиста довіра перетворюється в «системну довіру», а 
ідея справедливості цілковито співвідноситься з ідеєю солідарності»309. 
Тобто співіснування «свого» і «чужого» стає можливим завдяки 
висуванню на перший план принципів справедливості і солідарності, 
що у даному випадку є взаємообумовленими і 
взаємодоповнювальними. 

Обгрунтування етичних цінностей і норм у комунікативній етиці 
К.-О.Апеля та Ю.Габермаса здійснюється з позицій 
трансценденталізму, при чому тільки у тому випадку, коли претензія на 
її значимість виявляється вже у горизонті життєвого світу. Комунікація 
виникає за умови узгодження і координації між її членами планів будь-
яких дій, а досягнута «згода вимірюється інтерсуб’єктивним визнанням 
домагань на значимість»310. Тут Ю.Габермас виходить з кантівського 
                                                           
307 Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории / Ю.Хабермас. - СПб: 
Наука, 2001. – С.69. 
308 Там само. – С.68. 
309 Там само. – С.72. 
310 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю.Хабермас. – СПб.: 
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принципу універсалізації моральних норм, проте у випадку етики 
дискурсу вирішальним виявляється не індивідуальна воля, а думка всіх 
учасників комунікативної інтеракції. Ю.Габермас виходить із того, що 
будь-яка норма може претендувати на значимість лише у тому випадку, 
якщо всі, кого вона стосується, «як учасники практичного дискурсу  
досягають (або могли б досягти)  згоди в тому, що ця норма має 
силу»311.  

Для визначення якісних характеристик значимості Ю.Габермас 
використовує висунуте Е.Гуссерлем поняття «нетематичного знання». 
На відміну від «спільно-тематизованого» знання, останнє являє собою 
«перший план знання, на яке й спираються учасники комунікації як на 
форму прагматичних і семантичних передумов» 312[66, c. 311]. При 
цьому, тільки у випадку, якщо нетематичне знання є непроблематичним 
і співактуальним у горизонті життєвого світу, воно набуває статусу 
значимого. Життєвий світ характеризується безпосередністю, 
всеохоплюючою силою і холістичністю своїх настанов. Хоча мовні 
знання апріорні, а знання в рамках життєвого світу апостеріорні, з 
точки зору Ю.Габермаса, «у підгрунті життєвого світу знання про світ і 
знання мови інтегровані одне одним»313 і знаходяться в нерозривній 
єдності. Тому суспільство розглядається в широкому смислі як 
«символічно структурований життєвий світ»314. Стратегічна дія 
наділяється здатністю нівелювати життєвий світ. Природа і природні 
істоти, також як і внутрішня людська природа не включаються 
Ю.Габермасом у життєвий світ у силу своєї несимволічності.  

Якщо Ю.Габермас не вирішує проблеми введення природних 
об’єктів у поле етичної рефлексії, то К.-О.Апель визнає за природою 
статус квазісуб’єкта або умовно рівноправного суб’єкта комунікації, 
хоча при цьому самі тварини, рослини, ріки не розглядаються як 
суб’єкти морально-етичних дій, оскільки, відповідно до його позиції, 
тільки людина як єдина моральна істота може встановлювати і 
дотримуватися етичних правил і норм. Інші живі істоти позбавлені цієї 
якості. Звідси випливає, що «для життя людей, так само як і для усього, 
що становить світ людей, тобто для екосфери урешті-решт не існує 
інших експертів, ніж самі люди, точніше кажучи, «люди» в сенсі 
                                                                                                                                                                                                      
Наука, 2000. – С. 91. 
311 Там само. – С.104. 
312 Габермас Ю. Дії, мовленневі акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ / Ю.Габермас // 
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. - К.: Лібра, 1999. - С. 311.  
313  Там само. – С. 315. 
314 Там само. – С. 318. 
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необмеженої комунікативної спільності, включаючи також і домагання 
майбутніх поколінь»315. Подібна точка зору також співзвучна 
уявленням І.Канта про людину як про «мету саму по собі», яка 
утворена її волею як практичним розумом. Між цим, істоти, позбавлені 
розуму і власної індивідуальної волі, мають відносну цінність і тому 
виступають тільки засобами.  

 Екоантропоцентрична світоглядна позиція, таким чином, орієнтує 
на встановлення діалогічних взаємовідносин суспільства з природним 
середовищем, коли за природними об’єктами визнається право на 
власне, відмінне від людського, буття. Проте існування двох 
різноспрямованих підходів до обгрунтування етики, в одному з яких 
увага акцентується на емоційних або екзистенціальних індивідуально-
особистісних аспектах етичної мотивації (Е.Фромм, А.Швейцер), а в 
іншому етика обгрунтовується шляхом виявлення трансцендентальної 
значимості висунутих цінностей у рамках комунікативного 
співтовариства (К.-О.Апель, Ю.Габермас), призводить до їхньої 
сутички. Оскільки в останньому випадку враховується нетотожність 
внутрішньо мотивованих і реально функціонуючих у суспільстві норм і 
цінностей, але недооцінюється значимість кожної окремої 
індивідуальної волі в створенні  певних моделей поведінки стосовно 
природного оточення, комунікативна етико-ціннісна стратегія 
виявляється недостатньою і потребує довизначення на індивідуально-
особистісному рівні.   

 
 
3.4. Природоцентричні етико-ціннісні концепції сучасності 

   
Якщо неотехнократизм, також як і неоліберальна комунікативна 

теорія у вирішенні екологічних проблем апелюють до розуму 
(практичному або трансцендентальному), то природо(еко)центризм і 
обмежувальні неоконсервативні теорії виходять з уявлень про 
ірраціональність людської природи. Це означає, що, оскільки в житті 
людини ірраціональне грає більш важливу роль ніж раціональне, а 
стримування почуттів у «путах розуму» призводить до ще більшої 
розбещенності ірраціональних сил, розум не може бути тою основою, 
на якій будується людська мораль і етика. Таке тлумачення сутності 
розумності викликане посиленням у ХХ сторіччі критичного 
                                                           
315 Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія / А.М.Єрмоленко - К.: Лібра, 1999. – 
С.204.  



 

 

Етика взаємодії суспільства з природою

108

відношення до «розуму» і «раціональності» як проявів 
новоевропейського логоцентризму. І неоконсерватори, й екоцентристи 
додержуються думки Ф.Ніцше про розум як спотворену волю до влади, 
а також продовжують інтерпретувати розум і раціональність як 
синоніми панування слідом за такими представниками франкфуртської 
школи як Т.Адорно, М.Горкгаймер, Г.Маркузе.  

 Інша причина недовіри до «розуму» - вказівка на зростаючу 
складність, диференціацію навколишнього світу і посилення у зв'язку з 
цим ролі і значимості випадків, контролювання яких стає все більш 
ускладненим. Слова К.Леві-Строса: «Ми почали з того, що відокремили 
людину від природи і поставили її над нею. Таким чином ми думали 
знищити саму невід’ємну властивість людини, а саме те, що вона перш 
за все є живою істотою»316 однаково характерні для внутрішньої 
мотивації формулювання як екоцентричної, так і екоантропоцентричної 
етики. В обох випадках критика стосується людини модерної 
цивілізації, людини-функції, позбавленої власної індивідуальності, 
підпорядкованої цілям Системи. Проте, якщо для представників 
гуманістичного напрямку «відчути себе живим» означає усвідомити 
свою власну індивідуальну ідентичність, свої «людські якості», у 
контексті котрих неможливо здійснювати вчинки, що сприяють 
загибелі інших живих істот або порушенню природної цілісності, тому 
що разом із цим змінюється і руйнується людська цілісність, то для 
представників екоцентризму «бути живими» означає прийти до почуття 
тотожності з усім живим і підкоритися благу цієї природної цілісності.  

 На етику екоцентризму суттєво вплинуло вчення Ж.-Ж.Руссо про 
співчуття, який відштовхувався від розуміння людини як істоти не 
стільки «розумної», скільки «чуттєвої»317. Також певну роль зіграла 
філософія А.Шопенгауера, який конкретизує етику Ж.-Ж.Руссо 
«ототожнення себе з іншими», стверджуючи, що «відношення до 
іншого як до «теж Я» засноване на почутті єдності і спорідненості»318. 
Саме дана позиція стала одним із джерел екоцентричної етики. Крім 
цього, етиці А.Шопенгауера властива орієнтація на обмеження будь-
яких дій стосовно навколишнього світу. Категорія обмеження 
використовується і техноцентризмом, проте обмеження для останнього 
                                                           
316 Леви-Строс К. Руссо – отец антропологии / К.Леви-Строс // Леви-Строс К. Первобытное 
мышление.- М.: Республика, 1994. - С. 26.  
317 Руссо Ж.-Ж. О нравах / Ж.-Ж.Руссо // Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: в 2-х тт.- М.: 
Педагогика, 1981.- Т.2.-  С. 100.  
318 Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики / А.Шопенгауэр // Шопенгауэр А. Свобода 
воли и нравственность.- М.: Республика, 1992. - С. 255. 
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є мірою, спрямованою на зовнішній світ, але не на самий технічний 
підхід. Навпаки, для техноцентризму внутрішньо мотивованих 
обмежень для людської експансії не існує.   

 При обгрунтуванні екоцентричної етики можна побачити також 
використання ідей «філософії життя» і швейцеровської концепції 
«благоговіння перед життям», проте при цьому з останньої вилучений її 
«культурний», «антропоцентричний» контекст. У цілому, 
«обмежувальний» підхід виражає холістичні та органістичні настанови. 
З ними пов'язане звернення у рамках екоцентризму до міфу як 
синкретичного типу світовідчуття, до «міфологічної людини» на 
противагу «людині історичній», концепцій циклічного часу і локальних 
культур.  

 В «обмежувальних» концепціях не ставиться питання: як можливі 
відношення між суспільством та природою, оскільки сама людина 
розглядається як частина природи. Безумовну цінність тут має 
природна цілісність. Процес надання природі ціннісних якостей 
супроводжується спочатку зрівнюванням людського і тваринного в 
людині, а потім - поступовим знецінюванням її людської, «культурної» 
суті, й, нарешті, ідеалізацією самої природи  і негативацією людської 
культури. Висновки, зроблені в рамках еволюціонізму про те, що 
знання про світ і поведінка в ньому внутрішньо пов'язані з моральними 
цінностями, призвели до думки про самоцінність не тільки природи, але 
і всіх живих істот (а в деяких випадках і біогеоценозів)319.   

Природоцентричне розуміння цінності природи докорінно 
відрізняється від екоантропоцентричного. Якщо у випадку 
екоантропоцентричної позиції основне значення надається 
екзистенціальним характеристикам людського буття, то в рамках 

                                                           
319 Див.: Голдсмит Э. Путь: экологическое мировоззрение (главы из книги) / Э.Голдсмит. - К.: 
Информационное агенство «Эхо-Восток».  1995. – 37 с.; Калликотт Б. Азиатская традиция и 
перспективы экологической этики / Б.Калликотт // Глобальные проблемы и общечеловеческие 
ценности М.: Прогресс - 1990. - С.308-327.; Леопольд О. Календарь песчаного графства / 
О.Леопольд. – М.: Мир, 1983. – 216 с.; Леопольд О. Отрывки из альманаха «Сэнд Каунти» / 
О.Леопольд // Экологическая антология: Экологические произведения западных авторов.- М.-
Бостон: Голубка, 1992. - 270 с.; Милтон К. Природа уже священна / К.Милтон // Гуманитарный 
экологический журнал.- Т. 2. - Вып.2, 2000. - С. 51-55.; Ролстон ІІІ Х. Существует ли 
экологическая этика? // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 
1990.-  С. 258-288.; Торо Г. Дневники. Прогулки / Г.Торо // Сделать прекрасным наш день.- М.: 
Прогресс, 1990. - С. 117-225.; Уайт Л. Исторические корни нашего экологического кризиса / 
Л.Уайт // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности.:  М.: Прогресс, 1990. - С. 188-
202.; Levelock T.E. Hands up for the Geia hypotesis / T.E.Levelock // Nature.- L., 1990.- Vol. 344., № 
6343.- P. 100-102.; Kozlovsky D.G. An Ecological and Evolutionary Ethics./ D.G.Kozlovsky 
Englewood cliffs N.Y. 1974. - 183 р.  
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природоцентризму  повна прерогатива належить екологічній або 
системній доцільності. Так, з точки зору О.Леопольда, фундатора 
«етики Землі» і натуралістичної екологічної етики, «дія буде 
обгрунтованою, якщо вона сприяє збереженню цілісності, усталеності  і 
зовнішньої привабливості» екосистеми320. Свою цінність природний 
об’єкт має лише настільки, наскільки він значимий для співтовариства 
у цілому, тобто як така його частина, вилучення якої призводить до 
руйнації його цілісності. Проте, оскільки будь-яка екосистема являє 
собою динамічне утворення, ціннісна значимість кожного її елемента 
може суттєво змінюватися аж до повного його нівелювання. Цьому 
натуралістичному інструменталізму протистоїть екзистенціальний 
підхід, що розуміє розгляд ціннісності всіх природних об’єктів із 
погляду їхнього внутрішнього існування.  

 Поняття самоцінності природи містить у собі уявлення про її 
безумовну значимість порівняно з людиною. Це означає відступ від 
антропоцентричної позиції і зміщення акцентів убік природоцентризму. 
Водночас, варто додати, що такий підхід несе в собі елементи утопізму, 
якщо розуміння самоцінності природи абсолютизується. У результаті, 
на місце статичної антропоцентричної моделі світобудови ставиться 
настільки ж статична природоцентрична модель.  

 Якщо для «окультурюючих» концепцій характерне уявлення про 
«взаєморозвиток» або «синергію» людського суспільства і природного 
середовища, то «обмежувальна» етико-ціннісна стратегія базується на 
ідеях «взаємозалежності» людських і природних співтовариств. Один із 
варіантів «обмежувальної» стратегії – «матеріальний аскетизм». 
Найбільш крайньою позицією тут є обмеження свободи зростання 
виробництва з метою стабілізації екосистеми Землі «до взаємної вигоди 
всіх» (Г.Хардін, Дж.Лавлок, Е.Голдсміт). До цих же концепцій 
належить теорія росту, суть якої - в ідеї штучної підтримки розвитку 
виробництва та росту населення на певному стійкому рівні. Недолік 
подібних теорій - в їхній статичності. Тут у наявності також технічний 
підхід до самого поняття розвитку. Аскеза як «вправа» у якій-небудь дії 
припускає спроможність не стільки обмеження, скільки переживання 
«неправильності» життєвих настанов. Характерно, що аскетичні ідеї 
мають підтримку і в екоантропоцентризмі, для якого важливим 
моральним принципом є принцип «розумного самообмеження». Проте, 
якщо в «окультурюючих» концепціях матеріальний аскетизм  
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допомагає розкриттю духовних потреб людини, її самості, усього 
багатства її життєдіяльності, особливостей «людської ситуації» 
(Е.Фромм), то в «обмежувальних» теоріях аскетизм являє собою саме 
самообмеження для самого себе, тобто він несе в собі негативне 
значення. Це – «свобода Від» матеріального світу без «свободи Для».  

 Ще одна особливість «обмежувальної» стратегії - спрямованість 
на встановлення симбіотичних відношень із природними об’єктами. 
Найбільш яскравим прикладом подібного підходу, в якому реалізується 
ідеал єдності, є теорія «глибинної екології» (від англ.: Deep Long-Range 
Ecologe), запропонована А.Нейсом, або «трансперсональна екологія» 
У.Фокса. Відповідно до уявлень А.Нейса, суть «глибинної екології» - в 
орієнтації на зміну усталеної персональної ідентифікації людини за 
допомогою поглиблення «екологічної чутливості», у результаті чого 
відбувається усвідомлення єдності зі світом природи321. Самий процес 
такого усвідомлення мислиться іншими «глибинними екологами» 
(наприклад, Дж.Сешенсом) як злиття з природою, в якому зникає 
суб’єкт-об’єктне розрізнення предметів, і «людина приходить до 
прямого безпосереднього сприйняття, що виключає всі спроби 
концептуалізації абсолютної унікальності кожної індивідуальної 
речі»322. У результаті такого діонісийського розчинення у природі 
людина втрачає своє «культурне» «Я», що розцінюється як наносне і 
тільки стримуюче її природне «Я». Руссоїстські і романтичні мотиви, 
таким чином, знаходять своє продовження в екологічній філософії як 
філософії «нового спіритуалізму»323. 

 А.Нейс, використовуючи кантівське розрізнення гарних вчинків за 
схильністю («гарні» вчинки) і за обов'язком, вважав, що екологічно 
розвинута особистість діє сама за схильністю і тому є вільною у своєму 
орієнтуванні (що також близько концепції «природної людини» Ж.-
Ж.Руссо). Космологічна ідентифікація, за У. Фоксом, включає почуття 
благоговіння і подиву перед існуванням як таким. При цьому, однак, на 
наш погляд, тут можна виявити явне протиріччя, тому що ідеї 
самоцінності будь-якого життя, видового розмаїття перемежовуються з 
орієнтаціями на обмеження людських прав користування природними 
ресурсами (за винятком випадків задоволення найбільш життєво 
важливих потреб), а також - вимогами зниження людської популяції і 
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відмови від підвищених стандартів життя.   
 Протест проти нормативних настанов «цивілізованої» людини, а 

також орієнтація на «повернення» до природного «кращого» існування, 
у цілому, характерні для всієї романтичної традиції, що одержала 
найбільше  концептуальне втілення в етиці Ж.-Ж. Руссо. Для Ж.-Ж. 
Руссо вже у первісному стані людина мала співчуття, що у 
цивілізованої людини виявляє себе як почуття ототожнення себе з 
іншим. «Інший» артикулюється Ж.-Ж.Руссо на підставі такої 
атрибутивної ознаки як життя, тобто будь-яка жива істота стає 
суб’єктом співчутливо-спорідненого відношення. Принцип 
ототожнення себе з «іншим» супроводжується у Ж.-Ж.Руссо відмовою 
від  ототожнення зі своїм «Я» («я не є «Я», але я є самий слабкий і 
самий скромний із «інших»324). Така настанова дозволяє вийти за рамки 
тих законів і ролей, що нав'язуються людині культурою та суспільством 
і роблять її «рабою» штучних порядків і сторонніх їй інтересів. 

Як вірно зауважив К.Леві-Строс, «проголошене Руссо ототожнення 
з усіма формами життя, починаючи від самих скромних, означає для 
сучасної людини аж ніяк не заклик до ностальгічного повернення в 
минуле, а принцип колективної мудрості і колективних дій»325. Проте 
тут першорядною стає дилема: певна дія орієнтована на благо 
особистості чм суспільства, людини чи екосистеми? Відчуженість 
людини у цивілізованому суспільстві, яку описує Ж.-Ж.Руссо, є 
насамперед переживанням людиною своєї залежності від цілей 
суспільства. Але, якщо ціллю суспільства стане тільки благо 
екосистеми, то це буде рівноцінним такому ж насильству над 
особистістю, від якої відмежовувався Ж.-Ж.Руссо. Тому екоцентризм, у 
певному сенсі являє собою техноцентризм «навиворіт» і поза людським 
контекстом є руйнівним і безперспективним як шлях розвитку сучасної 
західної культури.   

 Екоцентричний світогляд спирається на архетипічний образ 
людини, вільної від всілякого пригноблення її «природи», яка нібито 
тільки з появою цивілізації стала несвободною і нещасливою. Проте, у 
дійсності, за спостереженням К.-Г. Юнга «Такий стан пригнічення 
індивідуальності не є придбанням новітніх часів, а, навпроти, є 
пережитком тієї архаїчної епохи, коли індивідуальність ще не 
існувала». «Колективна мудрість», як і «колективне насильство» не є 
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чимось зовнішнім, оскільки «... пригнічуюча нас влада закладена не в 
нас самих, а саме у продовжуючій існувати колективній 
ментальності»326. Таким чином, основний недолік екоцентризму 
полягає в тому, що він виходить тільки з зовнішніх причин екологічної 
кризи і недостатню увагу приділяє внутрішнім. Апеляція лише до 
процедур, що обмежують волю індивідів на користь волі екосистемній, 
зводить нанівець будь-яку можливість виникнення внутрішньої 
культури, у котрій імпліцитно містилися б принципи гармонізації 
відношень із природою.   

 Природоцентрична етична модель, що найбільш чітко подана в 
неоконсерватизмі, на відміну від екоцентризму, для якого первинним є 
благо екосистеми, переносить поняття цінності на буття як таке. 
Зокрема, етика Г.Йонаса будується виходячи з моністичної картини 
світу, коли ««душа», а відтак і «воля», міститься серед принципів 
природи»327. Ця настанова дозволяє йому не пов'язувати поняття цілі 
тільки з людиною. Визначальною «ціллю» самої природи виявляється 
життя як таке, що розгортається у «волінні-за-власні-межи»328. Тут 
можна побачити деякі паралелі із вченням А.Шопенгауера про «волю 
до життя». Подібне воління природи дозволяє співвідносити його з 
цінностями, коли життя являє собою первинну вищу цінність або благо.   

Етика відповідальності Г.Йонаса, таким чином, - це, насамперед, 
етика обмеження технічної експансії або, принаймні, стримуючого 
контролю над нею. На відміну від крайнього екоцентризму, позиції 
Йонаса більш помірковані по відношенню до проблеми НТП. Він не 
наполягає на зниженні технічного розвитку, а тільки показує, що 
подальший розвиток буде неможливий без включення у сферу 
технічної діяльності  розуміння загальної відповідальності за її 
результати. Невизначеність майбутнього, страх як рушійна сила вибору 
і колективний суб’єкт як виконавець колективної дії - ось константи 
висунутої Г.Йонасом етики відповідальності.   

Основою формулювання етики відповідальності стає онтологізація 
поняття цінності, що здійснюється через онтологізацію і надання 
статусу вищого блага життю. Людська суб’єктивність предстає як 
явище природи, завдяки якому «Мовчазне Внутрішнє» набуває голосу і 
розглядається Г.Йонасом як буттєва категорія, що має такі властивості 
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як активність і каузальність.  
Г.Йонас протиставляє поняття волі і блага, виносячи благо у сферу 

онтології. Благо, що є ціллю буття, стає і змістом будь-якої діяльності 
людини. Таким чином, як визнає і сам Г. Йонас, подібна мораль може 
розцінюватися як «безсуб’єктна», тому що не людина, а буття жадає від 
неї виконання позасуб’єктного морального закону, який проявляється у 
почутті відповідальності. Каузальна модель, в якій приналежність 
буттю цінностей обумовлюється граничною ціллю - самоствердженням 
життя як такого, підкоряє і людське буття причинним детермінантам. І 
це недивно, оскільки розгляд людини з погляду системної доцільності 
стає можливим тільки за умови редукції її до системного елементу. 

Позиція Г.Йонаса протилежна як платонівському, так і 
кантівському погляду на буття. Якщо для Платона прагнення всіх речей 
до Єдиного є їх «жадобою вічності», то Г.Йонас говорить про «жадобу 
часовості» усього живого, що спонукає його постійно обновлятися в 
усе новіших формах. Ця «жадоба» рухає людьми в їхньому бажанні 
підпорядковуватися такій своєрідній «волі до життя». 

Г.Йонас також свідомо протиставляє свою етику кантівській, 
стверджуючи первинність зобовязувальної сили предмету, а не 
індивідуальної волі. Якщо кантівське правило звучало: «ти можеш, 
тому що повинен», то за сучасної доби, оскільки діяльність людей може 
мати есхатологічні наслідки, з точки зору Г.Йонаса, варто говорити: «ти 
повинен, бо ти робиш, отже, ти можеш, тобто твоя надмірна 
спроможність уже наявна»329 .  

Як бачимо, виражений таким чином моральний закон, з одного 
боку, виходить із предмета або із самого буття, породжуючи в людській 
душі почуття благоговіння перед ними, а, з іншого боку, виникає з 
характеру людської діяльності. Г.Йонас, подібно Ю.Габермасу, вважає, 
що одного почуття  благоговіння недостатньо (на відміну, скажемо, від 
А.Швейцера). Необхідна ще відповідальність будь-якої людини за 
наслідки своєї діяльності не тільки у чисто моральному, а, насамперед, 
у правовому значенні. Не зважаючи на це, первинною для Г.Йонаса 
залишається все ж таки відповідальність не за які-небудь вчинки, а за 
самий предмет в його вимозі.   

Отже, можна виділити три складових елементи етики 
відповідальності Г.Йонаса: правова, морально-етична й онтологічна 
відповідальність, причому остання є визначальною. Так затверджується 
щільний зв'язок між предметом-благом, дією і діючою особистістю. 
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Вимога предмета, яка пов'язана з неясністю, тендітністю його 
існування, об’єднується в етиці Г.Йонаса із «совістю влади» як 
обов'язку перед ним, створюючи почуття відповідальності активного 
суб’єкта, що вторгся у «буття речей»330. 

 В етиці Г.Йонаса можна побачити своєрідну спробу «врятувати 
субстанціональне буття від домагань сучасної суб’єктивності»331. І, 
дійсно, у сучасну епоху, коли людина стоїть перед вибором між 
знеособлюючою технократичною реальністю і постмодерністським 
світом розщепленого буття, у якому «нема більше самого закону 
цінності, є лише щось, схоже на епідемію цінності, на розростання 
метастазів цінності, на її поширення і розсіювання, яке залежить лише 
від волі випадку»332, дуже значимою можна вважати спробу Г.Йонаса 
залишити недоторканим уявлення про внутрішню цілісність і 
ціннісність людського і нелюдського світів.  

У цілому, природоцентрична світоглядна позиція характеризується 
зв'язуванням онтологічних та аксіологічних питань у силу 
інтегрованості людської культури у природному бутті. З каузальності 
загальної «волі до життя» випливає онтологічний моральний обов’язок 
людського співтовариства перед природою. Вторгнення техніки в 
реальність «живого», що стає усе менш контролюючим у силу 
перманентності ірраціонального характеру людської діяльності, 
розцінюється представниками природоцентризму як підстава 
встановлення механізмів обмеження культурного розвитку, а звідси – 
скорочення різноманітних демократичних свобод і гальмування 
науково-технічного прогресу.  
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 РОЗДІЛ 4   
 

ЛЕГІТИМАЦІЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  

ЯК ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
 
 

4.1. Умови легітимації моральних цінностей в системі 
відносин «суспільство-природа» 

 
 В епоху «після метаоповіді», коли стають усе більш 

проблематичними будь-які претензії на універсальну значимість 
висунутих моральних норм і цінностей у рамках різноманітних 
теоретичних систем, актуалізується проблема їхньої легітимації. У 
цьому смислі, не можна не визнати той факт, що «саморозуміння 
конкретної людини відрізняється від трансцендентальної свідомості 
філософів, воно зовсім не задовольняє вимозі єдності, його істини не 
очевидні, а, навпаки, випадкові і сингулярні. Те ж саме характерно і для 
його цінностей»333. Які умови передбачають легітимацію, визнання і 
прийняття описаних вище стратегій морально-ціннісного відношення 
до природи у сучасному суспільстві?   

Виходячи з попереднього аналізу існуючих типів морально-
ціннісного відношення до природи можна виділити такі підходи до 
обгрунтування цінностей:  

По-перше, звернення до онтологічних засад етики, зачатки якої 
вишукуються у тваринному світі (екоцентрична етика) або ж у рамках 
самого  буття (неоконсервативна природоцентрична етика).   

По-друге, обгрунтування етичних цінностей і норм з позицій 
формального («трансцендентальна» прагматика К.-О.Апеля, а також її 
«універсалістський» варіант в інтерпретації Ю.Габермаса) або 
змістовного (М.Бахтін, Е.Левінас, Е.Фромм, К.Ясперс) 
трансценденталізму.  
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У третіх, відмова від всілякого обгрунтування цінностей у силу 
визнання абсолютної плюралістичності і «несумісності» цінностей 
(постмодерністська етична парадигма).   

Проблема легітимації цінностей у сучасному західному суспільстві 
багато в чому пов'язана з процесами глобалізації. Постійне ускладнення 
соціального світу призводить до опосередкування соціальних 
взаємозв'язків і виникнення проблеми комунікації між людьми (на що 
звертали увагу Н.Луман, Т.Парсонс, Ю.Габермас, Ж.-Ф.Ліотар). Звідси 
- складність вироблення екологічно орієнтованої етики, що описується, 
насамперед, виходячи з категорії колективної дії. Тому найбільшу 
значимість одержують консенсусні моделі етичного обгрунтування 
норм і цінностей, які у першу чергу орієнтовані на мовні механізми 
досягнення порозуміння.   

Особливість засобів досягнення консенсусу в рамках етики 
Ю.Габермаса і К.-О.Апеля полягає в тому, що найбільшу значимість 
тут має «формальна» сторона порозуміння, коли основна увага 
зосереджується винятково на засобах координації тих або інших дій 
членів комунікативного співтовариства. Між цим «змістовна» етика 
К.Ясперса, М.Бахтіна та Е.Фромма формулюється виходячи з 
індивідуальної волі, трансцендентального «вчинку» активно діючої 
особистості.   

Ю.Габермас здійснює чітке розрізнення індивідуального і 
колективного рівнів ціннісних мотивацій. При цьому соціальний світ 
осмислюється ним як «сукупність міжособистісних взаємодій, 
інституціонально упорядкованих і тому маючих легітимну значимість у 
соціальній групі»334. Самий соціальний світ залишається інтегрованим у 
«життєвий світ». Останній складається з конкретних життєвих форм, 
які присутні у сфері людської діяльності як певне дорефлексивне 
знання, що впливає на остаточне ціннісне самовизначення особистості. 
Саме тому будь-які норми і цінності набувають значимості, за 
Ю.Габермасом, тільки у горизонті «життєвого світу».  

Ю.Габермас диференціює і відмежовує «моральні питання, що у 
принципі можуть бути раціонально розв’язані в аспекті інтересів, які 
припускають узагальнення, або в аспекті справедливості», й 
оцінювальні питання, що «предстають як питання добропорядного 
життя і підлягають раціональному обговоренню тільки усередині 
горизонту історично конкретної життєвої форми або індивідуального 
способу життя»335. Пов'язування моральних питань з оцінювальними, 
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їхнє змішування уявляється Ю.Габермасу тупиковим способом 
розв'язання морально-етичних протиріч, оскільки «у раціоналізованому 
життєвому світі» моральні питання одержують самостійність на 
противагу проблемам «добропорядного життя», виступаючи як питання 
справедливості336. Таким чином, раціональні засоби аргументації 
розцінюються Ю.Габермасом як найбільш ефективні у горизонті 
соціально-упорядкованого світу і тому індивідуально-особистісний 
аспект ціннісних мотивацій не приймається до уваги.   

Інший аспект раціонально-мотивованої дії, який, з точки зору 
Ю.Габермаса, може привабити людей у комунікативній етиці - це 
можливість уникнути будь-якого примусу у прийнятті рішень, на 
відміну, скажемо, від стратегічної дії. Остання заснована на 
емпіричному впливі на іншого за допомогою погроз застосування 
санкцій або ж перспектив винагороди. У комунікативній дії, навпаки, 
одна людина пропонує іншій раціонально мотивовані аргументи 
приєднатися до неї «в силу скріплюючого іллокутивного ефекту, яке 
має запрошення до мовного акту»337.  

Виходячи з консенсусної або «договірної» моделі легітимації 
моральних норм і цінностей, Ю.Габермас вважає, що досягнення між 
учасниками комунікації певної згоди «визначається за тими позиціями 
прийняття-неприйняття, виходячи з яких адресат приймає або відхиляє 
висунуті мовцем  претензії на значимість»338. При цьому, конфлікти у 
сфері комунікативної взаємодії пов'язуються Ю.Габермасом із 
порушенням нормативної згоди, відновити котре можна тільки у 
випадку інтерсуб’єктивного визнання яких-небудь норм як значимих. 
Загальна згода виражається у певній «загальній волі».  Тому автономна 
індивідуальна воля в межах соціальної взаємодії не має легітимуючого 
впливу і не враховується Ю.Габермасом при формулюванні 
категоричного імперативу, що звучить таким чином: «Замість того щоб 
приписувати всім іншим у якості обов'язкової якусь максиму, котру я 
хотів би зробити загальним законом, я повинен запропонувати свою 
максиму всім іншим для дискурсивної перевірки її претензії на 
універсальність»339. Цей імператив комунікативного співтовариства 
означає, що кожний його член є «останньою інстанцією» визначення 
значимості якоїсь норми або цінності й, одночасно, стає доступним 
критиці з боку інших. Подібна модель поширюється на всі проблеми, 
вирішення яких припускає колективну відповідальність і колективну 
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дію, тобто і на питання, що стосуються охорони навколишнього 
середовища. 

Незважаючи на високу аргументативність, комунікативна етика 
Ю.Габермаса залишається уразливою в силу свого формального 
характеру і зосередженості виключно на раціональних засобах 
досягнення згоди. К.-О.Апель, на відміну від Ю.Габермаса, приділяє 
значну увагу дорефлексивним засобам легітимації цінностей. Він 
вважає, що оскільки загроза загибелі внаслідок наростання екологічної 
кризи та інших глобальних проблем стосується всього людства у 
цілому, необхідність у формулюванні макроетики обумовлена не тільки 
чисто раціональними мотивами і є очевидною. К.-О.Апель розв'язує 
проблему легітимації макроетики, вводячи поняття головної (основної) 
етичної норми або метанорми аргументативного досягнення 
консенсусу, коли  «аргументативний дискурс усіх можливих учасників 
є ідеальною інстанцією обгрунтування та легітимації усіх норм, що 
стали проблематичними»340. Ідеальне комунікативне співтовариство 
виступає в етиці К.-О. Апеля основною передумовою можливості 
досягнення порозуміння між людьми.   

При всій апріорності поняття ідеального комунікативного 
співтовариства, воно все ж довизначається конкретним історичним 
станом реальної комунікативної спільноти і тому постійно 
оновлюється. К.-О.Апель висуває два основних регулятивних принципи 
моральної поведінки кожного члена комунікативного співтовариства: 
по-перше, вся його поведінка повинна бути спрямована на забезпечення 
«виживання роду людського як реального комунікативного 
співтовариства», а по-друге, на те, щоб «втілити в реальному 
комунікативному співтоваристві ідеальне»341.  

Незважаючи на те, що К.-О.Апель звертається до поняття родового 
виживання, проте для нього «стратегія виживання знаходить смисл 
лише в силу довгострокової стратегії визволення», що розуміється їм як 
«стратегія реалізації ідеального комунікативного співтовариства, де 
можна досягти істини»342. Ця позиція К.-О.Апеля ріднить його з 
уявленнями класичного гуманізму (особливо І. Канта) про людину як 
про істоту, що досягає повноти й осмисленості свого існування лише  у 
прямуванні до свободи. Таким чином, К.-О.Апель заперечує 
можливість збереження автентичності людини поза ідеєю свободи (у 
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тому числі свободи від природної залежності), що докорінно відрізняє 
його позицію від екоцентричної чи природоцентричної.  

Можна побачити в концепції К.-О. Апеля тісний зв'язок між ідеєю 
визволення і неомарксизмом. Подібним чином об’єднуються 
цілераціональна і комунікативна парадигми. Так, К.-О.Апель наполягає, 
що в сучасну епоху не можна відмовлятися від досягнень науково-
технічного прогресу, але останній повинен доповнюватися 
«встановленням смислового порозуміння і нормативно адекватного 
порозуміння між сциєнтистсько-технократичними експертами і між 
останніми і суспільством загалом»343, тобто не повинно бути розриву 
між діями технократичних верств і суспільною думкою, яка буде 
координувати ці дії за допомогою комунікативних механізмів і 
зазначених вище регулятивних принципів.   

 У силу своєї апріорності будь-якій дії комунікативний етичний 
ідеал на перший погляд не потребує постійного мотиваційного 
обгрунтування. Проте, оскільки він претендує на універсальність своїх 
положень, залишається нез'ясованим: «якщо комунікативність, що 
виявляє себе як норма, первинна  - звідки береться екзистенція і 
творчий потенціал, що працюють в основному за межами норм»344. 
Таким чином, очевидна обмеженість комунікативної теорії рамками 
соціального буття людини. Проблема позанормативності й 
асоціальності творчих вчинків особистості, як і ціннісного вибору мас, 
залишається поза межами етики К.-О.Апеля та Ю.Габермаса.   

З іншого боку, соціальний процес не зводиться лише до  
інтерсуб’єктивного порозуміння, але у своїх цілях він також 
управляється механізмами, обумовленими стратегічно-
інструментальним типом дії, зокрема, немаловажну роль грають 
інтереси ринку або політичні інтереси. Тому комунікативна модель 
сама по собі недостатня і може мати силу тільки в зоні «дальньої» 
міжособистісної комунікації, коли члени соціуму «формально» 
визнають один одного як члени певної спільності і не вступають у 
більш тісні відносини, в яких присутні емоційно-психологічні засоби 
визнання.  

«Сутністна» етика, що, зокрема, пов'язана з такими іменами як 
Е.Фромм, М.Бубер, К.Ясперс, Е.Левінас, М.Бахтін, переносить фокус 
сприйняття  проблеми легітимації з зовнішнього «поля» комунікації у 
внутрішній. З точки зору її представників, суспільство не в змозі 
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розвиватися без творчо активних особистостей, що роблять 
вирішальний вплив на формування нових цінностей. Тому 
першочерговим повинно бути особистісне ціннісне самовизначення.   

Так, наприклад, М.Бахтіним життя розглядається як «суцільне 
вчинення», коли кожною думкою особистісного «Я» є «індивідуально-
відповідальний вчинок». Будь-яке зобов’язання, що виражене в тих чи 
інших ціннісних ідеалах, перед тим, як здійснитися, проявитися у світі 
людської культури, повинно пройти не тільки і не стільки перевірку на 
істинність, скільки бути визнаним індивідуальною волею. Звідси 
випливає постулат М.Бахтіна про те, що «немає певних і в собі 
значимих моральних норм, але є моральний суб’єкт…, на котрого і 
доводиться покластися» у визначенні морально належного345.  

Ю.Габермас, характеризуючи ціннісні орієнтації, також звернув 
увагу на те, що вони набувають значимість вже у горизонті «життєвого 
світу», проте він визначає більш важливим не внутрішнє визнання тих 
або інших цінностей особистістю, а самий процес їх узгодження 
усередині комунікативного співтовариства. Позиція М.Бахтіна 
відрізняється тим, що для нього «просте теоретичне встановлення 
факту, що хтось визнає якійсь цінності, ні до чого не зобов'язує і не 
виводить із меж буття-даності порожньої можливості поки я не 
затвердив своєї єдиної причетності цьому буттю»346. Таким чином, 
М.Бахтін переміщає акцент із визнання цінностей усіма членами 
інтеракції на «одиничність» ціннісного вибору. «Вчинок» як його 
результат «має справу лише з одною єдиною особою і предметом, 
причому вони надані йому в індивідуальних емоційно-вольових 
тонах»347.   

Етика М.Бахтіна відкриває дуже важливий аспект людської 
комунікації і дозволяє констатувати прерогативу різноманітних умов 
легітимації в залежності від масштабів соціальної взаємодії 
(індивідуально-особистісний, груповий, спільнісний). Габермасівський 
«формалізм», що має силу в рамках «дальньої» інтеракції, коли 
конкретний індивід залишається тільки окремим членом 
комунікативного співтовариства і змушений співвідносити свої дії з 
думкою інших його членів, втрачає свою значимість у той момент, коли 
потрапляє в зону «ближньої», діалогічної інтеракції, а  також - зону 
іиндивідуально-особистісного вибору. Тут починають діяти інші 
правила, а саме - емоційно-екзистенційна мотивація. Тому етика 
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«благоговіння перед життям», а також будь-яка етика, побудована на 
принципах симпатії і любові має справу тільки з «одиничністю» 
людського «вчинку», котрий обумовлюється внутрішнім визнанням 
світу як «Іншого».  

Акцентуація на екзистенціальних та емоційно-вольових параметрах 
ціннісних переваг характерна і для «гуманістичної» етики Е.Фромма. 
Людське співпереживання розцінюється Е.Фроммом не як відношення 
«Я» до «Ти», а як їхнє ототожнення, коли «Я» є «Ти». Гуманістичний 
підхід до «Іншого» полягає у визнанні того, що «кожний несе в собі 
весь людський зміст» і «немає нічого такого в іншому, чого ми не 
могли б відчути як частину самих себе»348, тобто Е.Фромм 
додержується гуманістичної традиції бачити в Іншому Того-ж-самого, 
будувати відношення на підставі процедури ототожнення, а не 
розрізнення і, виходить, антропоморфізувати навколишній світ. 

З точки зору Е.Фромма визнання тих або інших цінностей повинно 
здійснюватися саме на основі критеріїв їх «олюднення». Проте в 
реальному світі гуманістичні цінності не мають легітимуючого впливу 
в силу того, що вони перетворилися в прояв ідеології, але не реальних 
ціннісних мотивацій. У результаті, як визнає Е.Фромм, «розбіжність 
між усвідомленими і неефективними цінностями, з одного боку, і 
неусвідомленими та діючими - з іншого, спустошують особистість»349. 
Безпосередніми мотивами людської поведінки продовжують 
залишатися цінності, породжені авторитарною технократичною й 
індустріально-бюрократичною системою, серед яких - орієнтації на 
споживання, розваги, сильні відчуття, соціальний стан. У цьому 
випадку єдиний вихід  із сформованої ситуації Е.Фромм бачить у 
своєрідно зрозумілому «вчинку», що подібно «вчинку» М.Бахтіна 
орієнтований на «одиничність» людського життя, що можлива в його 
«трансцендуванні-за-власні межі» виходячи з вибору «бути», а не 
«мати».  

У свою чергу, К.Ясперс, подібно Е.Фромму вважає, що ціннісні 
орієнтації виникають із характеру людського буття, який проявляється 
в реалізації або спотворенні свободи. Духовна ситуація сучасності, з 
точки зору К.Ясперса, потребує «свідомої боротьби людини, кожної 
людини за її справжню сутність»350. Проте це не передбачає 
протиставлення особистості суспільству, а навпаки, «етос полягає в 
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тому, щоб жити разом з іншими усередині апарату влади, не даючи 
йому поглинути себе»351.  

Взаємодія між людьми, узгодження їхніх інтересів, відповідно до 
поглядів К.Ясперса, повинні здійснюватися на підставі ідеї 
солідарності. Солідарність розуміється К.Ясперсом як «єдність маючих 
самобуття»352, тобто в екзистенціальному вимірі. Такий тип 
солідарності є елітарним, оскільки далеко не всякий спроможний до 
«самобуттєвого» осмислення своєї сутності. На відміну від нього, 
Ю.Габермас інтерпретує солідарність як результат певного 
саморозуміння особистостей в їхній приналежності моральній 
спільноті, у котрій «індивіди очікують один від одного рівного 
обходження, спираючись на те, що всяка особа поводиться з всякою 
іншою як з «одною із нас»353. Так перекидається «місток» між 
солідарною поведінкою і справедливою, де справедливість являє собою 
«рівне для всіх благо». 

У результаті, можна бачити слабку сторону будь-якої етики, 
орієнтованої на зону «ближньої» комунікації. Габермасівське 
«формальне» відношення до «іншого» на рівні суспільних 
взаємозв'язків виявляється більш діючим, ніж «духовна спільнота» 
К.Ясперса або «гуманістична етика» Е.Фромма. К.Ясперс апелює до 
«внутрішнього благородства» особистості, до «філософської віри» і 
традиціям. Ю.Габермас же вказує на «штучність» сучасного 
правопорядку, для якого характерний світоглядний плюралізм і 
секуляризація влади, географічна рухливість і роз’єднаність населення, 
із чого, власне і виникає проблема легітимації тих або інших цінностей. 
У цьому сенсі, будь-яка «змістовна» етика охоплює менший простір 
соціальних взаємовідносин. Проте варто зауважити, що вона первісно 
орієнтована не на більшість, а на індивідуальну волю. «Змістовна» 
етика екзистенціалізму у своїй основі неегалітарна і такою бути не 
може, оскільки для неї існує тільки один предмет, один центр -  
одиничність людського буття. Звідси - постійна для етики подібного 
типу проблематика відчуженості особистості в об’єктивованому 
суспільстві та пошук шляхів «внутрішнього» входження у світ іншої 
людини. Такий тип етичного обгрунтування, так би мовити, легітимація 
цінностей «зсередини» також має право на існування, хоча переносити 
його положення на все суспільство безперспективно, тому що 
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суспільство як певна упорядкована система розвивається за іншими 
законами, ніж окрема особистість. 

Якщо комунікативна етика зупиняється на семантичній властивості 
зобов'язувальних норм, то природоцентризм вишукує підстави для 
легітимації тих чи інших норм або у генетичному минулому людини, 
або у самому бутті. Етика природоцентризму заснована на прагненні до 
зняття опозиції «цінність» – «буття», «суще» – «належне», що 
здійснюється, зокрема Г.Йонасом.   

Онтологічно подане Г.Йонасом  «воління» природи як «воління-за-
власні-межи» дозволяє визнати за «життям» право вищої цінності. Це 
означає, що, оскільки природі властиві ціннісні категорії, вона має 
авторитет і у відношенні їхньої легітимації. Як вважає Г.Йонас, 
універсальність прагнення до щастя, спрямованість самого буття на 
досягнення блага змушує людей підпорядковуватися цьому принципу. 
Таким чином, зобов'язувальна сила предмету виступає тут основою для 
легітимації цінностей. Іншою легітимуючою силою виявляється страх.   

Як стверджує Г.Йонас, «Для справжньої легітимації потрібне 
поняття блага, яке не тотожне поняттю цінності»354. Г.Йонас розділяє 
об’єктивний і суб’єктивний зміст поняття «цінність». Якщо суб’єктивно 
цінність зв'язується з оцінкою якогось явища, події або предмета, то 
об’єктивний зміст її треба шукати у співвідношенні між благом і 
буттям. З точки зору Г.Йонаса, цінність тільки в тому випадку одержує 
об’єктивний статус, якщо благо укорінене в самому бутті. Таким 
чином, «природа плекає цінності, оскільки вона плекає мету»355, а мета 
всього існуючого - універсальне благо, що міститься в загальному 
прагненні жити. Життя подане як мета кінцевого буття нескінченно 
повторювати себе у своїх творіннях, тобто Г.Йонас підспудно 
спирається на образ циклічності світу, у котрому, однак, присутня 
телеологічна складова, тому що мета іманентно належить буттю.  

Поняття страху є доповнюючою умовою легітимації «воління» 
природи. Г.Йонас звертає увагу на те, що «страх» сутністно міститься у 
відповідальному ставленню до природи (тобто носить не стільки 
психологічний, скільки онтологічний характер), він немов би 
«підштовхує» людину до виконання вимог «предметного» світу. Цей 
«страх» є страхом перед майбутнім, в якому розривається сплетіння 
повторень життя, й у котрому немає людини. Г.Йонас вважає, що в 
основі його лежить питання: «що відбудеться з цим буттям, якщо я про 
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нього не подбаю?»356. Чим сильніше усвідомлення всієї глибини 
відповідальності за життя майбутніх поколінь, тим виразніше 
проявляється «турбота» перед буттям.   

На відміну від природоцентризму Г.Йонаса, в екоцентризмі 
зобов'язувальним є не самий предмет, а «система» або своєрідна 
генетична схильність людини до моральної дії. Зокрема, Е.Голдсміт, 
також як і Г.Йонас, виходить із телеологічності буття (насамперед 
буття живої природи). Його етика будується виходячи з необхідності 
«додержуватися певного набору законів, необхідних для підтримки 
порядку і стабільності природних систем»357. Ключовим тут є ідея 
порядку, але на відміну від технократичного тлумачення цього поняття, 
порядок мислиться як домінуюча особливість біосфери. Ієрархічність 
системної взаємодії природних елементів припускає певне досягнення 
узгодження дій виходячи із системної доцільності.  

У рамках еволюційної етики мораль і моральність розглядаються 
крізь призму біологічної еволюції. Так, Е. Уілсон, відомий 
американський соціобіолог, вважає, що «певні форми вірувань будуть 
зберігатися і поширюватися у співтоваристві, якщо вони сприяють 
підвищенню адаптивних можливостей людини. Навпаки, якщо якійсь 
вірування послабляють виживання і продуктивність їхніх носіїв, то, 
незважаючи на можливу емоційну привабливість, вони зникнуть у ході 
еволюції»358. Е. Уілсон указує на генетичну схильність до таких форм 
поведінки, що підвищують адаптивні можливості організму. У 
результаті, людська культурна еволюція починає інтерпретуватися як 
певна «генетично запрограмована тенденція підвищення адаптивних 
можливостей виду, реалізована у формі фіксування того позитивного і 
негативного досвіду, що є безумовно значимим для виживання, але не 
може бути переданий генетично, оскільки стосується придбаних 
властивостей, умінь, навичок»359. Звідси виникає «біофільна» концепція 
У.Уілсона, де «біофілія» являє собою внутрішнє «прагнення 
приєднатися до інших форм життя»360. Якщо Е.Фромм та А.Швейцер 
осмислюють феномен біофілії як свободу і спрямованість на 
життєствердження, то для Е.Уілсона біофілія - генетично задана 
властивість людської психіки.  
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 К.Лоренц, у свою чергу, описує «почуття цінності», що «виникає 
не з розуму, а з прагнень, які виходять із пітьми, в глибину якої наше 
знання не проникає»361. Він вважає можливим ототожнювати 
інстинктивне, а також засвоєне шляхом навчання «знання» вищих 
тварин із людським досвідом (за винятком «культурної традиції» як 
елемента навчання). Порушення людської поведінки, що ведуть до тих 
або інших внутрішніх чи зовнішніх конфліктів і суперечать розуму, 
викликані, з точки зору К.Лоренца, порушенням функції якогось 
інстинкту, а не розумних елементів мотивації.  

Апріорність людського знання К.Лоренц виводить із генетичного 
досвіду. Одночасно, К.Лоренц уникає повного ототожнення 
культурного і природного світів, дотримуючись теорії М.Гартмана про 
ступеневий устрій реальності, коли кожний попередній шар 
матеріального втілення світу зберігає свою значимість у наступному, 
але односторонньо – «система, що належить більш високому рівню 
інтеграції не виводиться з більш низької»362. Таким чином, людська 
мораль і ціннісні мотивації у відповідності з позицією К.Лоренца, хоча і 
знаходяться в залежності від еволюційно та генетично обумовлених 
чинників, не виникають безпосередньо із несвідомого, а мають також 
суто соціальні передумови для легітимації.   

У цілому, легітимація цінностей у рамках природоцентричної 
моделі спирається на онтологічні параметри. Головні умови визнання їх 
у суспільстві – «евристика страху», наявність еволюційно-адаптаційної 
складової, генетична схильність, «воля» предмета або самої системи. 
Можна побачити також в етиці подібного типу, «втечу від історії» в 
«архетипи повторення» (М.Еліаде). Звідси - властиве неоконсерватизму 
та екоцентризму прагнення до традиціоналістських ціннісних настанов, 
спрямованість на минуле, а не майбутнє, «евристику страху», а не 
«евристику надії», націленість на виявлення загроз, а не можливостей. 
Хоча не можна заперечувати того факту, що, дійсно, існують підстави 
бачити взаємозв'язок природних «фактів» та природної мотивації, але 
він далеко не завжди вичерпується тільки цим. Навпаки, часто людські 
вчинки суперечать інстинктивним спонуканням або загальноприйнятим 
нормам. Проте легітимація цінностей на онтологічній 
(передвстановленій самою природою або буттям) основі може 
виявитися більш діючою, ніж «договірна» та «консенсуальна» модель 
легітимації в рамках комунікативної філософії, тому що вона 
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орієнтується на «масовий» рівень свідомості, котрому властиво 
переживати «страх» і «родову турботу» за життя майбутніх поколінь.   

Кардинально протилежний погляд на проблему легітимації 
пропонує філософія постмодерну. «Ситуація постмодерну», яку 
наголосив Ж.-Ф.Ліотар, припускає відмову від усіляких «тотальностей» 
і культурного «логоцентризму», в тому числі - відмова від пошуків 
єдиних основ існування цінностей (Е.Левінас, Ж.Батай, М.Бланшо, 
Ж.Бодрійяр, Ж.Дерріда, пізній М.Фуко, Р.Рорті).  

Антилегітимні проекти постмодерністської філософії, 
використання методів деконструкції і деструкції, мовні «ігри», інтерес 
до маргінальних елементів культури, релятивізм цінностей є дійовими 
засобами боротьби з принципами модерної культури, які, однак, поза 
контекстом цієї боротьби, виявляються руйнівними і для самої 
культури Постмодерну. Найбільш «крайнім» прикладом подібних 
пошуків можна назвати американський прагматизм. Зокрема, 
антилегітимна спрямованість філософії Р.Рорті є результатом 
своєрідного «декаденства» як «протесту» проти переконання, що над 
мовами існує щось, «до чого треба прямувати і чому повинні бути 
«адекватні» не тільки зазначені мови, але і самі люди»363 . 

Згідно прагматизму не існує проблеми взаємодії людини і природи, 
оскільки саме питання поставлене невірно й у термінах класичного 
типу мислення. Єдино коректним, з точки зору Р.Рорті, буде питання 
про те, наскільки можлива адаптація культури як безпосередньої 
ментально-речовинної сфери життя людини до змін у природному 
оточенні, та яким повинний бути вплив культури на природне 
середовище, щоб адаптивні механізми могли здійснитися? Р.Рорті при 
цьому виходить із дарвінівського визначення людини як тварини, 
основна мета якої - виживання і пристосування. Засобом цьому служить 
створення інструментів, під якими розуміються різноманітні технічні 
пристосування. 

У прагматичному розумінні інструмент є сполучною ланкою між 
людиною і зовнішньою реальністю. Як пише з цього приводу Р.Рорті, 
«Якщо ми будемо розглядати використання слів як використання 
певних інструментів для взаємодії з навколишнім середовищем, а не як 
спроби уявити і позначити певну істинну сутність цього середовища, то 
ми таким чином позбудемося, відсторонимося від питання, чи може 
людський розум ввійти в контакт із реальністю… ми повинні перестати 
ставитися до слів як до репрезентацій (уявлень) і розглядати їх як 
вузлові пункти в тій загальній мережі причинно-наслідкових зв'язків, 
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що охоплює й організм, і навколишнє середовище»364. Цей підхід до 
мови і мислення самий Р.Рорті називає біологізуючим. З одного боку, 
він робить спробу вирішити проблему протистояння «Я» і «Світу», з 
іншого боку - перестає акцентувати увагу на небіологічних 
властивостях культурного існування. При цьому змінюється розуміння 
таких фундаментальних людських станів як вірування і бажання, що 
виступають певними схильностями організму стверджувати або 
заперечувати певні фрази. У результаті виявляється, що подібний 
«біологізуючий» або «натуралізуючий» підхід є одностороннім у силу 
винятково інструментального тлумачення слів.   

«Культурний релятивізм» Р.Рорті був названий Г.Патнемом 
небезпечною для сучасності традицією, для якої властивий «глибинний 
ірраціоналізм, тобто заперечення можливості мислення»365. Проте, що 
стосується самої постановки проблеми застосування застарілих 
поняттєвих схем або мовної «картини», яка, за словами 
Л.Вітгенштейна, бере нас у полон «і ми не можемо вийти за її межи, 
тому що вона міститься в нашій мові і та немов би нещадно повторює її 
нам»366, то цей підхід залишається у руслі загальних світоглядних 
пошуків сучасної філософії.  

Орієнтація на антилегітимні, антитотальні проекти викликана 
також тим, що свідомість, яка розгортає свої прагнення до пізнання 
абсолюту через трансценденцію, завжди залишається 
а(анти)соціальною й антилегітимною, тому що вона може 
самоздійснюватися тільки через заперечення існуючих норм і 
цінностей, через драматизацію людського існування. 

Проблема «Іншого», котра залишається основною при визначенні 
умов визнання тих або інших цінностей у постмодерністському 
тлумаченні подана як маніфестація радикально Іншого, збереженого у 
своєї «інакшості» від будь-яких спроб його універсалізації. У цьому 
сенсі, позиція постмодерністів є діаметрально протилежною 
комунікативним стратегіям, що орієнтовані на встановлення 
формальної рівності різноманітних етико-ціннісних систем.  
Трансценденція, виступаючи єдиним засобом, що не спотворює 
людську сутність способу буття, тим самим конституює ціннісну 
шкалу, у котрій особистісне Я долає залежність від будь-яких 
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соціальних і легітимних проектів через прямування, як висловився 
Ж.Бодрийяр, «до полюсу Іншого в його абсолютному прояві»367. 

Відмова від Іншого як «присутності», «сліду», «нелюдського» у 
людині, тобто всього того, що трансцендентне її соціальній природі, є 
для представників постмодерністської філософії основною причиною 
відчуженості людини від самої себе та від навколишнього світу. 
Сучасне суспільство у прагненні до утопічної єдності цінностей і цілей, 
духовної, політичної й сексуальної емансипації, починає заперечувати, 
скасовувати Зло та гіпертрофувати тільки значимість Добра. Проте, 
«теорема про прокляту сторону речей», виведена, зокрема, 
Ж.Бодрійяром, відбиває парадоксальність процесу подібної гуманізації 
суспільства: вилучивши «прокляту» сторону своєї суті, воно стає 
беззахисним до будь-якого втручання з боку деструктивних сил і тому 
наслідки такого втручання будуть несумірно більші, ніж самий ступінь 
впливу. Діалектика Добра і Зла полягає, за Ж.Бодрийяром, у тому, що 
«визволення  права і насолоди неминуче веде до визволення 
злочину»368, тобто обидві ці моральні цінності невіддільні і 
взаємообумовлюють одна одну. Штучне їхнє відмежовування тільки 
послаблює легітимуючу та нормативно узаконену цінність і посилює 
протилежну, антилегітимуючу і маргінальну. І чим більше цей розрив, 
тим катастрофічніше зіткнення між ними.   

З цієї причини, на наш погляд, будь-які стратегії морально-
ціннісного відношення до природи, спрямовані на обгрунтування і 
легітимацію цінностей із позиції їх винятково позитивного 
цілепокладання приречені залишатися нежиттєздатними в умовах усе 
зростаючої складності сучасного західного (а також й українського) 
суспільства. У цьому сенсі, і технократична утопія, побудована на 
основі гіперболічної віри в могутність і силу науково-технічного 
розуму, і гуманістичний ідеал комунікативного співтовариства, 
заснований на впевненості у можливість симетричності взаємовідносин 
і стиранні меж між «своїм» та «чужим», і природоцентричний проект 
антиісторії як повернення в міфологічну епоху єдності з природою, є 
односторонніми й у змістовному, й у методологічному плані. Будучи 
виразом певних боків людського світовідношення, дані стратегії 
поглиблюють і розвивають тільки окремі аспекти проблеми 
соціоприродної взаємодії. При цьому в рамках означених світоглядних 
позицій спостерігається своєрідна гіпертрофія власного бачення даної 
проблеми як зосередження на його винятково позитивних моментах і 
заперечення тих негативних реакцій із боку суспільства або природи, 
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що при цьому можливі.   
Таким чином, можна констатувати рівноцінність як 

антилигітимуючих, так і легітимуючих процесів у функціонуванні 
сучасної культури. Ускладнення соціальних взаємозв'язків припускає 
неоднорідність укорінення тих або інших цінностей у суспільстві. Тому 
процес легітимації цінностей, спрямованих на гармонізацію відношень 
«суспільство-природа», необхідно оцінювати виходячи зі всіх рівнів 
соціального буття сучасної людини (індивідуально-особистісного, 
міжособового, групового, спільнісного, а також рівня родового та 
видового виживання). Найбільш важливі умови легітимації цінностей - 
страх як наслідок усвідомлення граничності людського існування, 
життєва орієнтація індивідуума на збереження «якості» його життя, 
соціально-політична орієнтація на досягнення консенсусу в питаннях 
охорони навколишнього середовища на підставі ідей солідарності та 
взаємної відповідальності. Тільки розглядаючи весь комплекс засобів та 
умов легітимації цінностей можливо сформувати світоглядні засади 
загальної стратегії етико-ціннісної взаємодії суспільства з природою.  

 
 

4.2. Етика відповідальності як засіб 
легітимації цінностей 

 
Етика відповідальності порушує проблему легітимації цінностей, 

тому що орієнтована на процес їхньої трансформації в нормативні 
принципи за допомогою апеляції до свідомої мотивації індивідуума. У 
сучасній етиці можна виділити декілька типів тлумачення поняття 
відповідальності.   

Е.Фромм указує на антропологічну природу почуття 
відповідальності, звертаючись до ідеалів християнської любові, яка і є 
відповідальністю перед іншими, «не нав'язаний ззовні обов'язок, але 
моя відповідь на звернене до мене прохання, яке я відчуваю як свою 
турботу»369. Також, відповідно до гуманістичної традиції, він 
відокремлює поняття відповідальності від поняття обов'язку. Якщо 
обов'язок - вираз авторитарної совісті, що полягає в готовності 
підпорядковуватися різноманітним авторитетам в особі держави, Бога, 
церкви, то відповідальність випливає з гуманістичної совісті, яка 
прислухається «до голосу власної людяності, незалежно від чиїхось 
переживань»370.  
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Технократичне розуміння відповідальності має цілком інші 
підстави. Тут найважливішою є ідея передбачення, планування 
майбутнього. Тому відповідальність є гарантією здійснення процесу 
перетворення дійсності, технічного розвитку і росту знань. Етика 
відповідальності технократизму спрямована на те, щоб за допомогою 
контролюючих механізмів забезпечити себе від непередбачених 
обставин (наприклад, від тих або інших екологічних катастроф). Тому 
до людського співтовариства воно висуває вимоги певних зобов'язань, 
виступаючи в якості авторитарної совісті та механізму генералізуючого 
політичного чи економічного впливу на масову свідомість.  

Гуманістичне прочитання відповідальності  переносить акцент на 
Іншого - на сферу міжособистісних відношень і відношень у системі 
«людина-світ». У цьому випадку бути відповідальним - означає бути 
уважним як до власних вчинків, так і до природних тенденцій, їхнє 
взаємне узгодження. Відповідальність є мудрим і дбайливим 
обходженням з навколишнім середовищем, делікатність і обережність у 
діях, врахування всіх можливих побічних наслідків діяльності і, 
нарешті, визнання власного буття природних об’єктів. Якщо 
технократичне обгрунтування відповідальності є монологічним і 
характеризує суб’єкт-об’єктне відношення до світу, то гуманістичне - 
орієнтоване на встановлення автентичної, діалогічної взаємодії з 
навколишньою реальністю.  

Традиція включення поняття відповідальності у соціальне буття 
людини пов'язана, насамперед, з ім'ям М.Вебера, проте до нього 
проблема відповідальності як проблема свободи розглядалася найбільш 
грунтовно І.Кантом та А.Шопенгауером. А.Шопенгауер слідом за 
І.Кантом ототожнює відповідальність із «розумністю», «свободою» 
людських вчинків371, що, одночасно, спричиняє «вину» за вчинене. М. 
Вебер визначає відповідальність як соціально-політичний регулятор 
діяльності. З його точки зору, будь-яка етична  дія може бути 
орієнтована «або на «етику переконання», або на «етику 
відповідальності». Якщо етика переконання звертається до людини 
мовою релігії та віри, то етика відповідальності - мовою розуму. Якщо 
«сповідуючий етику переконання відчуває себе «відповідальним» лише 
за те, щоб не гаснуло полум'я чистого переконання»372, то той, хто 
додержується етики відповідальності, ставить себе самого у центр 
відповідальності за ті або інші вчинки.   
                                                                                                                                                                                                      
Республика, 1993. – С. 281. 
371 Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики / А.Шопенгауэр // Шопенгауэр А. Свобода 
воли и нравственность.- М.: Республика, 1992. - С. 116. 
372 Вебер М. Политика как призвание и профессия / М.Вебер // Вебер М. Избранные 
произведения: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. - С. 697.   
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М.Шелер, у свою чергу, вважав, що поняття відповідальності 
засноване на саморефлексії особистості через усвідомлення 
самопричинності будь-якого внутрішнього акту. Тобто до будь-якої 
відповідальності перед кимось існує «самовідповідальність» як 
абсолютне переживання373. Саме тому М.Шелер відносив почуття 
відповідальності до атрибутів зрілої особистості. Також, оскільки у 
вченні М.Шелера особистість «є лише самоздійснюючою постійно в 
собі самій (сутністно визначеною) упорядкованою спорудою актів»374, 
то відповідальність виступає в ролі однієї з структуруючих особистість 
якостей.  

Ще на один аспект поняття відповідальності звернув увагу 
А.Єрмоленко, указавши, що воно містить у собі два значення – 
«відповідальність за щось або за когось» та «відповідальність перед 
чимось або кимось». Якщо відповідальність «за» має монологічний 
смисл, то відповідальність «перед» завжди є діалогічною375.  

Таким чином, поняття відповідальності, яке присутнє практично у 
всіх етичних концепціях сучасності, має дуже різне тлумачення. Якщо 
технократизм продовжує сповідувати монологічні ідеали науки Нового 
часу, то для гуманістичної філософії характерний поворот до 
діалогічної форми тлумачення поняття відповідальності.   

 Основна різниця між монологічною та діалогічною формами 
відповідальності, з точки зору комунікативної моделі Ю.Габермаса і К.-
О.Апеля, така: у першому випадку етична поведінка будується за 
моделлю «батьки – діти», у другому - за моделлю «дорослої», свідомої 
поведінки (моделі Е.Берна). У першому випадку характерний елітарний 
підхід до відповідальності й, у зв'язку з цим, залежність неелітарної 
більшості від рішень меншості376. У другому випадку відповідальність 
мислиться як «взаємовідповідальність» всіх учасників дискурсу на 
підставі їхньої рівноправності і прагнення розумного консенсусу на 
шляху до досягнення ідеального комунікативного співтовариства (К.-
О.Апель) або «солідарної відповідальності за кожного» на підставі 
«моралі рівної поваги до всіх» (Ю.Габермас). Неважко побачити, що 
подібний тип відповідальності стосується насамперед соціально-
політичних, а не індивідуально-особистісних рішень і багато в чому 
продовжує веберівську традицію розмежування етики відповідальності 
                                                           
373 Шелер М. Сутність моральної особистості / М.Шелер // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і 
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374 Шелер М. Положение человека в космосе / М.Шелер // Проблема человека в западной 
философии.- М.: Прогресс, 1988. –  С. 61.  
375 Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (современная немецкая 
практическая философия) / А.Н.Ермоленко.  – К.: Наукова думка, 1994. – C.87. 
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й етики переконання. Проте є і свої особливості етики відповідальності 
в рамках комунікативної філософії - із суб’єктної відповідальності 
увага переноситься у сферу інтерсуб’єктивності.   

Інтерсуб’єктивність у габермасівській інтерпретації не ідентична 
діалогізму, тому що тут або ототожнюється «суспільство» і 
«спільність», або остання розглядається як інтерсуб’єктивний вимір 
існування суспільних відносин. Універсалістськи сприйнята рівна 
повага поширюється не тільки на членів «спільності» «Я» і «Ти», які з 
певних причин близькі один одному, але і на «суспільство» «Інших», у 
котрому такої близькості не спостерігається. Формально прийняте 
правило про те, що «інший» - це «один із нас» зводить нанівець 
проблему «залучення іншого» у члени спільності.  

 Солідарна відповідальність як почуття тотожності між людьми 
вперше виникає, з точки зору Ю.Габермаса, із моменту появи таких 
феноменів як «національна свідомість» або «народний дух». З іншого 
боку, із введенням поняття автономії під відповідальністю починає 
розумітися «особливий випадок осудності», коли «дія орієнтується на 
вбачаєме в якості універсальної і раціонально мотивованої згоди: 
морально діє той, хто діє на основі розгляду суті справи»377. У 
постконвенціональному світі, в якому має місце роз’єднання моралі і 
моральності, часто виникає розлад між моральними судженнями і 
моральними діями. Щоб усунути це протиріччя, як вважає Ю.Габермас, 
необхідна відповідна система внутрішніх механізмів контролю за 
поведінкою», яка лежить в основі будь-якої дії і у ході прийняття 
якогось рішення виступає моральною точкою зору, «позбавленою від 
контроверз» у силу того, що вона апріорно містить у собі ті структури, 
у котрих «завжди вже виявляють себе всі учасники інтеракції»378. 

К.-О.Апель, на відміну від Ю.Габермаса, до проблематики 
солідарної відповідальності підходить не тільки з точки зору 
відповідальності перед Іншим, але і відповідальності за наслідки самих 
дій «у планетарному масштабі». Всякому прагматичному рішенню, як 
вважає К.-О.Апель, повинна передувати моральна відповідальність. 
Тільки в цьому випадку можна уникнути негативних наслідків 
технічного розвитку. Формування «публічної волі» здійснюється за 
допомогою «конвенції» («домовленості») як в політиці, так і в сфері 
позитивного права, коли «зводяться воєдино суб’єктивні рішення 
совісті, а опосередковано через останні - і суб’єктивні потреби 
індивідів, котрі потрапляють у ситуації, де треба приймати вольові 

                                                           
377 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. / Ю.Хабермас – СПб.: 
Наука, 2000. –  С. 169. 
378 Там само. – С. 245. 



Етика взаємодії суспільства з природою 

 134

рішення з колективною відповідальністю»379.  
Ця модель, однак, не є достатньою, оскільки підстави подібної 

домовленості далеко не завжди можуть бути встановлені. К.-О.Апель 
вважає можливим знаходити їх у рамках комунікативного 
співтовариства, члени якого зобов'язуються «враховувати всі можливі 
вимоги всіх можливих його членів - тобто всі людські потреби»380. В 
результаті, моральна аргументація набуває статусу певного 
зобов'язування внаслідок свого фактичного визнання. Основною метою 
стає загальна угода на засадах формування солідарної волі.  

Зазначений принцип комунікативного співтовариства носить 
ідеалізований характер (що визнає і сам К.-О.Апель). Також варто 
враховувати, що процес моральної дискусії проходить у конкретній 
історичній ситуації, для якої властивий певний «конфлікт інтересів». 
Таким чином, теорія К.-О. Апеля містить в собі непереборене 
«діалектичне протиріччя», оскільки між реальним та ідеальним 
співтовариством завжди є невідповідність. Дане протиріччя виступає 
основною причиною руху до втілення ідеального комунікативного 
співтовариства у реальному суспільстві (при умові, що ідеальне завжди 
апріорі присутнє в ньому). Якщо погодитися з самою моделлю 
апріорності ідеалів гармонії та єдності зі світом, то модель К.-О. Апеля 
є складовою цих ідеалів як прагнення до дійсно «відкритого» 
суспільства, в якому відношення між його членами носили 
«гармонійний» симетричний характер. 

У комунікативній етиці поняття відповідальності обгрунтовується 
також відносно живої природи. Проте К.-О.Апель підкреслює, що 
підставою формулювання етики взаємовідносин суспільства і природи 
повинно бути не право або беззахисність природних істот, а право і 
тендітність людського існування в умовах зростання загрози 
екологічної катастрофи. Подібний антропоцентризм можна вважати 
виправданим, оскільки К.-О. Апель хоче розвіяти міф про те, що 
екологічна катастрофа може зачепити сутність природи як такої. Цей 
міф заснований на «абсурдному перебільшенні руйнівної сили 
людини»381. Більш ефективним К.-О.Апель вважає зосередження уваги 
не на самій природі, а на тій частині біосфери, що є умовою виживання 
людства і зв’язана з ним загальною долею.   

Розгляд біологічної еволюції лише як «передісторії людської 
історії» припускає гіпотезу про те, що загроза екологічної кризи 
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обумовлена не стільки руйнівною діяльністю людства, скільки 
зреченням від нього самої природи. Це - своєрідний «виклик» природи 
людству, що втратило почуття міри й інстинкт самозбереження у 
своєму невтримному прагненні до саморуйнування.  К.-О.Апель, на 
відміну від Г.Йонаса, зміщає акцент не убік буття-блага, а убік 
формулювання адекватної «відповіді» на екологічну кризу. Такою 
«відповіддю», з точки зору К.-О.Апеля, може бути тільки етика 
дискурсу й етика «солідарної відповідальності», завдяки яким людське 
співтовариство здатне знайти спільні смисли і досягти певного 
компромісу між учасниками комунікації у прийнятті тих або інших 
рішень.   

Незважаючи на спроби представників комунікативної етики 
зберегти центрованість певних ціннісних принципів хоча б у межах 
комунікативного співтовариства, реальні ціннісні орієнтації позбавлені 
подібної єдності. Тому усе більше значення одержує не раціонально 
аргументовані форми відповідальності, а несвідомо мотивовані 
морально-ціннісні настанови. На цю особливість, зокрема, звернув 
увагу Г.Йонас. На противагу кантівському принципу відповідальності 
суб’єкта перед власним моральним законом (суб’єктна позиція) і 
комунікативному принципу «справедливості» і відповідальності 
«перед» необмеженим комунікативним співтовариством 
(інтерсуб’єктивна або діалогічна позиція) він висуває принцип 
відповідальності «за» людське буття і відповідальність «перед» буттям 
як таким (об’єктна або монологічна позиція). Одною з складових етики 
відповідальності Г.Йонаса є так звана «евристика страху», оскільки, як 
він вважає, передчуття спотворення образу людини веде до розуміння її 
кінцевої сутності і до необхідності її збереження.   

 Відповідальність формулюється Г.Йонасом як відповідальність за 
наслідки колективної діяльності. Новий характер діяльності, 
обумовлений зростанням технічної мощі, відповідно до його позиції, 
передбачає такий вид етики, в основі якої ставиться своєрідний  вид  
покірливості – «не тому що ми такі маленькі, які були колись, а 
внаслідок надмірної величі нашої могутності»382. Збільшення 
могутності цивілізації в уявленні Г.Йонаса повинно бути зворотньо- 
пропорційним людській свободі і прямо-пропорційним ступені 
відповідальності людини.   

Відповідальність у розумінні Г. Йонаса, є загальною, онтологічно 
властивою людським істотам здібністю. Саме буття при цьому також 
наділяється ціннісним значенням, оскільки воно виступає в якості 
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певного суб’єкта запитування. Буття набуває статусу вищої цінності 
через його конфронтацію з небуттям, між цим розмежування добра і зла 
виявляється вторинною процедурою. Життя, за Г.Йонасом, є постійною 
конфронтацією буття з небуттям, коли «самоствердження буття стає 
специфічним зусиллям сущого»383. Подібне самоствердження в 
людському житті набуває обов'язкового характеру, коли «У своєму 
волінні людина мусить перейнятися «Так» буттю й у своїй 
спроможності покладати «Ні» небуттю»384.  

Етика відповідальності, як вважає Г.Йонас, не потребує 
обгрунтування, оскільки кожна жива істота є «метою для самої себе». З 
цієї точки зору, «людина нічим не відрізняється від інших живих істот» 
за винятком того факту, що тільки вона спроможна відчувати 
відповідальність за них, тобто «дбати про збереження закладеної в них 
мети». При цьому ціль співучасті в долі інших людей разом із 
властивою кожному самоціллю власного буття також входять до складу 
основного типу відповідальності - відповідальності людини за людину. 
На цій підставі Г.Йонас виводить своєрідний примат спорідненості 
суб’єкта й об’єкта стосовно відповідальності, яка присутня у самій 
природі речей.   

Поняття відповідальності (на відміну від позиції Е.Фромма) 
наближується (а в деяких випадках – й ототожнюється) Г.Йонасом із 
поняттям обов'язку. Також він критикує властиву комунікативній 
філософії ідею «взаємної» або «солідарної» відповідальності, 
вважаючи, що вона сама по собі недостатня, оскільки первинною є саме 
«невзаємна», «одностороння» відповідальність або відповідальність 
батьків перед дітьми, що являє собою архетип і підставу для всіх інших 
видів відповідальності. Звідси - характерна для етики відповідальності 
Г.Йонаса градація на відповідальність за «тут-буття» (Dasein), що є 
першочерговою і являє собою родову відповідальність, 
відповідальність за родове майбутнє людства, і відповідальність за 
«так-буття» (Sosein), що припускає збереження якісної складової 
людського життя (принцип так званої «якості життя»).  

Хоча Г.Йонас наполягає на тому, що збереження родової складової 
людського буття призводить і до збереження якості життя, його позиція 
залишається «обмежувальною». Для гуманістично емансипованої 
комунікативної етики втрата якості життя рівноцінна втраті життя як 
такого, тому що збереження роду на шкоду культурної еволюції 
зводить нанівець самий смисл людського існування. Між цим для 
Г.Йонаса проблема «якості життя» виявляється вторинною. Первинним 
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є самий факт збереження життя - «Існування людства означає просту 
річ: щоб люди жили; щоб вони добре жили - це вже наступна 
заповідь»385.  

 Родова відповідальність - це відповідальність за схемою «Батьки-
діти», вона не потребує додаткового обгрунтування, оскільки є 
«найбільш простим людським архетипом»386. Граничним типом 
відповідальності тут стає самопричинність існуючого, до якого 
необхідно виявляти турботу. При цьому умовою відповідальності є 
активність суб’єкта як причина дії, що може мати несприятливі 
наслідки для майбутнього. Те, що цей тип відповідальності 
розглядається в першу чергу у правовому аспекті, указує на його 
«обмежувальний» характер - дія небезпечна, тому її необхідно 
обмежити.   

З’єднання «батьківської» відповідальності з «правовою» 
відповідальністю здійснюється Г.Йонасом у понятті «громадянина», що 
є «іманентною метою виховання», тобто складовою частиною 
батьківської відповідальності. З іншого боку, сама держава бере участь 
у вихованні дітей і, таким чином, філософ наполягає на тому, що між 
ними не існує протиріч.    

Своєрідним є підхід Г.Йонаса до проблеми «залучення Іншого». 
Якщо Ю.Габермас вводить формальний принцип ототожнення Іншого з 
«одним із нас», то Йонас вважає, що за Іншим повинно залишатися 
його право бути «тільки-ним-самим», оскільки «Саме інакшістю 
переймається моя відповідальність, і жодне оволодіння тут 
недоречне»387. У цьому аспекті «обмежувальна» позиція Г.Йонаса 
близька постмодерністській «трансцендуючій» філософії Ж.Бодрийяра, 
який бачить можливість збереження цінностей тільки у зверненні до 
радикально Іншого, проте, якщо Йонас говорить про бажання єднання з 
Іншим, то Бодрийяр наполягає на максимізації відчуженості від Іншого 
як абсолютної тотальності.    

Турбота про майбутнє «загальне благо», що розуміється Г.Йонасом 
як збереження автентичності людського, містить у собі ті ж протиріччя, 
що властиві і комунікативній філософії, коли недооцінюється 
особистісний чинник у морально-ціннісному виборі. Якщо у випадку 
комунікативної моделі людина підпорядкована апріорним постулатам 
ідеального комунікативного співтовариства, то етика відповідальності 
припускає імперативність вимог предмета або роду, що, хоча і мають 
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онтологічно обумовлений характер, але не перехрещуються з 
екзистенціальними вимірами людського буття.   

Незважаючи на зазначений недолік, важливим кроком етики 
відповідальності Г.Йонаса є те, що, на відміну від солідарної етики К.-
О.Апеля та Ю.Габермаса, як цілком доречно підкреслює А.Єрмоленко, 
Г.Йонас звернув увагу на всю «складність взаємодії людини і 
суспільства, людини і природи», яка «не може бути адекватно описана 
категоріями, що відносяться тільки до свідомості або суб’єкт-
суб’єктних відношень» 388. Також Г.Йонас апелює до таких 
«архетипічних» атрибутів відповідальності як відповідальність батьків 
перед дітьми, відповідальність за майбутнє, відповідальність перед 
життям як таким.  Важливо і те, що ці цінності, у цілому, не виходять за 
рамки західноєвропейської традиції, тому вони не потребують 
додаткових процедур обгрунтування в ході їхньої легітимації. Якщо 
етика солідарної відповідальності К.-О.Апеля та Ю.Габермаса 
орієнтована тільки на «дорослу» особистість і на «взаємний», 
«двосторонній» тип взаємодії між людьми, що далеко не завжди 
можливо і потребує певного «налаштування» на Іншого, то етика 
відповідальності Г.Йонаса характеризується «однобічністю» - людина 
завжди  відповідальна, незалежно від того вступає вона у діалог з 
Іншим або ні.   

 Доповнює зазначені типи розуміння відповідальності, на наш 
погляд, етика Е.Левінаса та М.Бахтіна, що зосереджують увагу на 
трансцендентально-особистісному моменті відповідальності.   

М.Бахтін розглядає відповідальність як складову частину 
особистісного «вчинку». Самий акт будь-якої дії являє собою «єдність 
двосторонньої відповідальності і за свій зміст (спеціальна 
відповідальність), і за своє буття (моральна)»389. При цьому «спеціальна 
відповідальність» завжди повинна виникати з «моральної 
відповідальності», бути її «залученим моментом». Тільки в цьому 
випадку, як вважає М.Бахтін, можна уникнути розриву між «життям» і 
«культурою».  

З іншого боку, момент визнання якоїсь цінності починається не з 
виявлення її інтерсуб’єктивної значимості (Ю.Габермас) і не 
продиктований «волінням» природи або «вимогою» предмету 
(Г.Йонас), а є результатом внутрішнього відповідального акта суб’єкта, 
що, однак, не замкнутий на самому собі. «Залучення Іншого» в 
інтерпретації М.Бахтіна є налаштуванням на «відповідальну учасність» 
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по відношенню до Іншого, на спів-буття з ним. При цьому «тільки 
зсередини моєї учасності може бути зрозуміле буття як співбуття»390, 
що виключає «відволікання від себе», розчинення себе в Іншому, 
з’єднання з абстрактним людством або державою. М.Бахтін стверджує 
одиничність, унікальність кожної людини, кожного факту життя або 
явища. Тому немає і не може бути універсальних рішень або 
універсальних цінностей – «культурні цінності суть самоцінності»391, 
кожна людина індивідуально стверджує їх для себе. 

Світ у своїй одиничності відкривається людській свідомості тільки 
з її «єдиного місця», через особистісну активність. Пасивна 
«одержимість буттям», яку М.Бахтін приписує «сучасному 
діонісийству», не призводить до спів-буттєвості зі світом, але веде до 
втрати себе в ньому, «до відмови від своєї зобов’язувальної  
одиничності»392. Відповідальність, з точки зору М.Бахтіна, не 
співвідносна з обов'язком, вона може бути усвідомлена лише в 
конкретно-індивідуальній участі, яка носить двосторонній характер, 
тобто є спів-участю зі світом.  

Е. Левінас, у свою чергу, вважає, що свобода  як тимчасовий акт є 
одночасно й умовою, і межею відповідальності. «Парадокс поняття 
свободи полягає в його загальному зв'язку з власним запереченням»393, і 
тому відповідальною може бути тільки істота вільна, тобто та, що 
приймає добровільно на себе несвободу. Ця точка зору дуже близька 
М.Бахтіну, котрий, однак, вважає, що несвобода - це тільки 
відповідальний момент акта вільного «вчинку».  

Одночасно, Е.Левінас звертає увагу на парадоксальність, 
діалектичність свободи. Свобода - це не стільки самозаперечення, 
скільки «отримання пробачення свого буття за допомогою самої 
інакшості іншого»394. Це значить, що відповідальність переймається 
людиною через Іншого, через його «інакшість» у діалозі. Ці слова 
Е.Левінаса співзвучні думці М.Гайдеггера про те, що «самоствердження 
є відмовою від себе, яка передається прихованій первісності витоку 
свого буття»395. Проте при цьому Е.Левінас протиставляє спільності 
самотніх «Я» у гайдеггерівському смислі спільність «Я - Інший», у 
котрій немає будь-яких посередників. Це не «людина-посередник, 
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істина, догма, твір, професія, інтерес, житло, їжа, тобто не причетність. 
Це небезпечне перебування віч-на-віч у зв'язку без посередника, 
опосередкування». Саме «інакшість» Іншого уможливлює подібний 
зв'язок, тобто «інтерсуб’єктивний простір первинно асиметричний»396, 
тобто не можна додержуватися ілюзії рівноважності між двома членами 
діалогу. Будь-який діалог породжений такою нірівноважністю, яка 
створює динаміку спілкування, що дозволяє залишатися самим собою і, 
одночасно, - трансцендувати за власні межі, «не повертатися фатально 
до себе самого»397. Почуттєві або предметні відношення також 
одержують осмисленість і цілісність завдяки Іншому: «Позначаючи річ, 
я позначаю її для іншого»398. 

 Інший - це не тільки шлях до трансценденталізації «Я», він і є 
трансцендентність реальності. Якщо для К.-О.Апеля абсолютною 
передумовою етики є ідеальне комунікативне співтовариство, а для 
Г.Йонаса - буття-благо, то для Е.Левінаса - це сама трансцендентальна 
явленість Іншого. Інший - це «те, що не можна помислити, він  - 
безкінечність, він визнаний безкінечністю»399. Таким чином, первісна  
асиметричність Іншого одержує статус морального абсолюту.  

Здатність моральної свідомості «виходити за власні межи», тобто 
бути трансцендентною будь-якому концептуальному досвіду, 
обумовлена, за Е.Левінасом. тим, що вона не належить цілком самій 
особистості. Моральні відносини є відносинами «віч-на-віч», в яких 
саме за допомогою відповідальності переноситься центр тяжіння з «Я» 
на Іншого. Е.Левінас, на відміну від Ю.Габермаса та К.-О.Апеля 
стверджує, що «Подолання феноменального або внутрішнього 
існування полягає не в тому, щоб одержати визнання з боку Іншого, а в 
тому, щоб запропонувати йому власне буття. Бути в собі значить 
виражати себе: це вже значить служити іншому»400. Так встановлюється 
зв'язок між етичною наповненістю мови і відповідальністю, завдяки 
чому сама мова як сутність комунікації визволяється від передування 
розуму. У такому ракурсі пошуки універсальних основ людської 
інтеракції, які характерні для німецької трансцендентальної 
прагматики, втрачають свою значимість, тому що для розуміння Іншого 
достатньо перейти у «світ відповідальності». 
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Також як і М.Бахтін, Е.Левінас вважає, що первинним є «залучення 
Іншого» через  відповідальність по відношенню до нього, яке для самої 
особистості означає прорив в «інобуття» через трансценденцію. 
Суб’єктивність є буттям, що породжене відповідальним зв'язком із 
«абсолютно іншим або Інакшим». Завдяки цьому Е.Левінас намагається 
перебороти протиріччя між суб’єкт-об’єктним та суб’єкт-суб’єктним 
підходами до навколишньої реальності, стверджуючи, що «Перехід до 
раціонального не є дезіндивідуалізацією саме тому, що він, суб’єкт, є 
мовою, іншими словами, він є відповіддю буттю, що йому говорить в 
лице і що приймає тільки особистісну відповідь, тобто етичний акт»401.  

Відповідальність одержує в етиці Е.Левінаса безкінечний характер 
тільки тоді, коли людська суб’єктивність стає моментом буття. Також, 
зробивши інше буття більш значимим, ніж власне «Я», відбувається 
своєрідне «збільшення буття, перебільшення, покликане бути мною» 
402, що здійснюється завдяки відповідальності. Орієнтація «Я» на 
«Іншого» дозволяє ототожнити саму моральність з онтологічним 
вибором «Я» у зоні її власної відпоідальномті. Звідси - властивий 
Е.Левінасу відхід від онтологічних питань, переміщення їх у сферу 
етичного. Трансценденція, як єдиний визнаний Е.Левінасом тип 
світовідношення, виключає природне з культурного контексту 
самоздійснення людини. «Інший» залишається трансцендентним 
людському єству і самій природі. Проте введення відповідальності у 
ранг основи, що конституює людську особистість, робить 
неможливими будь-які дії, спрямовані на руйнацію природної 
реальності, тому що тим самим обривається зв'язок зі світом Іншого, 
тобто зі світом свободи, що «означує» будь-яке людське «Я».  

Підсумовуючи, можна констатувати, що етика відповідальності як 
засіб легітимації цінностей, спрямованих на гармонізацію відношень 
суспільства з природою, може мати реальний вплив тільки при 
наявності стійкої свідомої самоконтролюючої поведінки по 
відношенню до інших людей або природних об’єктів. Діалогічний тип 
обгрунтування етики відповідальності відрізняється залученістю членів 
суспільства в комунікативну взаємодію один з одним і природною 
реальністю, носить двусторонній симетричний «солідарний» (К.-
О.Апель та Ю.Габермас) або асиметричний «участний» (Е.Левінас, 
М.Бахтін) характер. Симетричність досягається шляхом формального 
надання всім членам комунікативного співтовариства рівних прав і 
тому рівної відповідальності. Асиметричність виникає із залученості в 
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буття іншого й охоплює близьку сферу комунікації. Монологічна 
відповідальність співрозмірна поняттю обов’язку і тому завжди 
асиметрична (одностороння). Вона будується за принципом 
батьківської турботи (родова відповідальність) або відповідальності за 
акт самого буття (буттєва відповідальність) як засобів стримування і 
контролю людських дій. Легітимація діалогічного типу 
відповідальності потребує створення відкритих інститутів влади, що 
орієнтуються на демократичні свободи та особистісну активність членів 
суспільства. Легітимація монологічного типу відповідальності 
припускає наявність сильної державної влади, заснованої на обмеженні 
будь-яких проявів спонтанної людської активності.  

 
 

4.3. Екологічна етика: від «глибинної екології» 
до етики «спільносвіту» 

 
Ще одним із засобів легітимації моральних цінностей, спрямованих 

на гармонізацію відношень «суспільство-природа», є формулювання 
останніх як встановлених імперативних правил і нормативів, що 
складають базис екологічної етики.  

Екологічною етикою ми називаємо будь-який вид етики, звернений 
до екологічної проблематики, тобто пропонується широке тлумачення 
даного поняття. Завдяки цьому з'являється можливість уникнути 
зайвого звуження сфери застосування екологічної етики і, одночасно, 
не розглядати її як антитезу традиційній етиці. Також екологічна етика 
може бути зрозуміла «як один із видів прикладної філософії»403. 

Характерно, що на самому початку розробки основних принципів 
екологічної етики спостерігався подвійний процес. З одного боку, були 
зроблені спроби створити екологічну етику як натуралістичну систему, 
що розриває зв'язок із традиційною антропоцентрично і 
трансцендентально орієнтованою етикою (О.Леопольд, Д.Козловський), 
проте це призвело скоріше до негативних, ніж позитивних наслідків - 
виникненню так званого екологічного фундаменталізму та 
екотероризму, що дискримінували будь-які значимі позиції 
натуралістичної етики. З іншого боку, спостерігається асиміляція 
екологічних ідей у моральних системах Заходу. З'явилася зворотна 
тенденція примирення цінностей, висунутих у рамках екологічної етики 
з іншими ціннісно-нормативними системами, ослільки, як слушно 
зауважив А.М.Єрмоленко, «етичні проблеми екології не зводяться до 
                                                           
403 Калликотт Б. Азиатская традиция и перспективы экологической этики / Б.Калликотт // 
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екологічної етики, тому їх обговорення потребують обґрунтування 
етики загалом»404 

Істотною особливістю екологічної етики є орієнтація на ідею 
цілісності або невідчуженого існування з навколишнім світом. Проте в 
зв'язку з цим виникають дві найважливіші  проблеми:  

 По-перше, проблема загальнозначимості й універсальності 
цінностей. Як відомо, екологічна етика претендує на універсальність, 
оскільки стосується основ людського буття, вводячи у свій контекст 
есхатологічний чинник і змикаючись з онтологією через такий нормо- і 
ціннісноутворюючий принцип як принцип збереження життя і 
виживання. Однак дотепер не з‘ясовано, що можна вважати «джерелом 
тієї основної єдності всього живого на Землі і людини, виходячи з якої 
можна перебороти розщепленість людини і природи» 405.  

По-друге, проблема співвіднесення людської свободи й 
імперативності принципів, які постулюються екологічною етикою, у 
силу того, що остання найчастіше бере на себе роль інстанції, 
покликаної контролювати будь-які прояви людської спонтанності.   

 Універсалізація екологічної етики здійснюється за допомогою 
апеляції до поняття загальнолюдських цінностей як загальнозначущих 
моральних вимог. Такі категорії як життя, виживання, якісне життя 
набули особливої значимості внаслідок актуалізації екологічних та 
інших глобальних проблем (важливу роль тут зіграла просвітницька 
діяльність «Римського клубу»). Проте можна побачити неоднозначність 
і складність поняття «загальнолюдських цінностей», у залежності від 
того, чи розуміються вони як трансцендентно або іманентно властиві 
людині, або ж вони мисляться як категорії, що мають умовні, 
інструментальні характеристики.  

 Поняття «загальнолюдські цінності» має широке смислове 
навантаження, тому експлуатується різноманітними і часто протилежно 
орієнтованими течіями. Наприклад, в інтерпретації техноцентризму 
загальнолюдські цінності об’єднуються на підставі критеріїв 
розумності і доцільності, коли людина як «розумна» істота, повинна 
виконати своєрідний обов'язок спасіння істот «нерозумних» (як 
продовження федорівських ідей «спасіння»).   

  Також особливо важливим стає критерій «людяності», що у 
рамках техноцентризму розглядається як певна передвстановлена 
даність, у той час як в екоантропоцентризмі вона є цільовою 
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настановою, тобто «людяність» треба ще знайти, завоювати шляхом 
певних вчинків. Сама здібність сприймати і переживати вищі цінності у 
контексті екоантропоцентричної етичної парадигми означає постійне 
вдосконалення «свободи» та «вправ в етиці»406. В екоцентризмі 
існування загальнолюдських цінностей диктується генетичним зв'язком 
усіх людей, «природністю» мотивів їхніх учинків.   

 Посилення взаємозалежності світу як підстава констатації 
існування загальнолюдських цінностей для техноцентризму є 
свідченням єдиного історичного часу і просторової організації. 
Загальнолюдські цінності в такому тлумаченні виявляються 
моністичними утвореннями. Цілісність цивілізації пояснюється саме її 
культурним монізмом. Для екоантропоцентричної етико-ціннісної 
стратегії єдність на основі загальнолюдських цінностей стає розкриттям 
спорідненості  різноманітних культур. Цей початок об’єднує культури, 
але не можна говорити про їхню повну тотожність. Модель 
етнокультурного поліцентризму сучасного суспільства, на яку 
спираються представники екоантропоцентричної позиції, припускає 
визнання плюралістичності і рівнозначності цінностей. Тут має місце 
трансцендентальне обгрунтування загальнолюдських цінностей. Також 
загальнолюдські цінності можуть розглядатися як консенсуально-
договірна основа досягнення порозуміння між людьми.  

Феномен загальнолюдських цінностей може бути також описаний 
виходячи з двох позицій щодо розуміння сутності моральних цінностей 
у цілому. Перша  точка зору грунтується на припущенні про існування 
певних безумовних транскультурних моральних цінностей, що 
вкорінені в саму людську природу і на цій основі здатні об’єднувати 
людей між собою. Друга бачить у моральних цінностях тільки умовні і 
відносні величини, які виникають, змінюються в залежності від певних 
культурно-економічних умов і йдуть із людського життя, коли 
перестають виконувати властиві їм регулятивні функції. В останньому 
випадку визнання загальнолюдських цінностей розцінюється як 
результат посилення у другій половині ХХ – початку ХХІ століття 
процесів глобалізації, що потребують формування норм толерантності, 
співробітництва і солідарності. Проте, при цьому, залишається неясним, 
як загальнолюдські цінності, будучи привнесеними утвореннями, 
одержують універсалістський зміст. Тому остання точка зору, хоча й 
акцентує увагу на процесуальному характері утворення цінностей, не 
спроможна виявити сутністних основ появи тих або інших цінностей. 
Універсалістськи сприйнята екологічна етика, таким чином, буде мати 
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дійову силу тільки в тому випадку, якщо вона зможе інтегруватися «у 
систему базових моральних цінностей, насамперед такої як благо»407, 
тобто співвіднести власні цінності з цінностями загальнолюдськими.   

Дійсно, функціонування сучасного глобального світу неможливе 
без існування загальних і порівняних цінностей, які формують 
відповідні принципи відносин між людьми, а також - ставлення 
суспільства до природи. Специфіка взаємодії суспільства з природою 
полягає в тому, що при цьому суспільство відіграє роль колективного 
суб’єкту, зацікавленого в рішенні глобальних проблем і продовженні 
власного існування. Тому, якщо стосовно окремих культур може 
виникнути проблема знайдення загальних підстав для констатації 
реальності загальнолюдських цінностей, то у випадку моделі 
«суспільство-природа» такою фундаментальною підставою буде життя 
як таке. Звідси, власне, і виникає етика природи, викликана 
глобальними проблемами охорони навколишнього середовища, а також 
«етика солідарності, продиктована тим фактом, що розмірність 
проблем, перед якими опинилося людство, потребує кооперації»408.  

 Діючий шлях універсалізації екологічної етики - апелювання до 
граничності людського існування. Страх, що підштовхує до 
внутрішнього рішення, виступає в ролі скоріше не інстинктивного, а 
екзистенційно-культурного почуття і переживається як передчуття 
можливості зникнення людської культури. Тому поняття страху в 
контексті екологічної проблематики зв'язується з раціональністю 
вчинків. Раціональність являє собою прояв свідомого вибору і щільним 
чином пов'язана з нормативним цілепокладанням, тому що припускає 
вибір «кращого» засобу для цілі. Самодисципліна або 
самоорганізованість - основа раціональності. Як пише з цього приводу 
А.Етционі, «Раціональність стосується відношення між засобами і 
цілями. Хоча вона іноді може нав'язливо виступати як ціль у собі, 
психологічно вона є саме засобом, а не кінцевим самозадовольняючим 
станом»409.  

 Проблема співвіднесення людської свободи  й імперативності 
екологічних вимог стосується визначення основних принципів 
екологічної етики. Екологічна етика як різновид прикладної етики 
виникла у відповідь на зростання нормативно нерегульованих або 
слабко регульованих галузей науки і техніки, котрі, однак, потребували 
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такої регуляції в силу їх високої потенційної небезпеки для людського 
життя і всього живого. Саме тому екологічна етика як ніякий інший вид 
етики містить у собі зведення певних розпоряджень, що мають своєю 
ціллю обмеження технічної експансії стосовно природного оточення.   

Екологічна етика може бути розглянута, з одного боку, як форма 
етики, що альтернативна класичній антропоцентричній етиці, а, з 
іншого боку, вона носить усі риси кантівського імперативізму. 
Особливість «натуралістичної» екологічної етики – в її 
зобов'язувальному та обмежувальному характері. У першу чергу вона 
виступає як обмеження тих або інших вчинків людського суспільства і 
лише у другу - передбачає модель «правильної» поведінки як такої. 
Спочатку вона носила більш примусовий характер, що можна пояснити 
її алармистськими настроями, а також життєвою необхідністю 
наявності агресивності в силу молодості і нестійкості серед інших видів 
етики.   

Холмс Ролстон III, що є представником «натуралістичної» гілки 
екологічної етики, виділив дві групи підходів до її обгрунтування в 
залежності від особливостей розуміння джерел моральності:   

1. «Вторинно екологічна етика» - акцентування уваги на 
непрямому зв'язку морального обов'язку з гомеостатичним станом 
середовища.  

2. «Первинно екологічна етика» - вказівка на тісний внутрішній 
взаємозв'язок морального обов'язку з підтримкою цілісності 
екосистем410.   

Як бачимо, для вторинно екологічної етики цінність природних 
об’єктів завжди знаходиться в залежності від тих або інших людських 
цілей, у той час як первинно екологічній етиці властива орієнтація на 
інтереси екологічного співтовариства, у якому людська культура - 
частина природного цілого. Вторинно екологічна етика, таким чином, 
несе в собі менш тоталітарні ідеї, має більш широке поле застосування, 
але в той же час зобов'язування тут скоріше формальне, ніж змістовне. 
Основна посилка кожного із видів етики - загроза виживанню, проте в 
першому випадку мається на увазі людське благополуччя, сприяння 
виживанню інших живих істот продиктоване небезпекою людського 
благополуччя; у другому ж випадку найважливішою цінністю є 
збереження усталеності екосистем.  

Серед концепцій «вторинно екологічної етики» ми можемо назвати:   
1. Теорії «органічного» росту (матеріальний аскетизм), сталого 

розвитку, коеволюції, ноосферна етика або етика «активної еволюції».   
                                                           
410 Ролстон ІІІ Х. Существует ли экологическая этика? / ІІІ Х.Ролстон // Глобальные проблемы и 
общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990.-  С. 261. 
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2. Різноманітного роду «договірні» або «консенсусні» теорії.   
3. Традиційна етика, що враховує екологічні обмеження.   
У цілому, для екологічної етики характерні дві тенденції, що 

дозволяють розмежовувати «первинно» та «вторинно» екологічну 
етику: По-перше, прагнення залишатися в рамках традицій західної 
філософії, спрямованість на гуманістичні ідеали, наукову істину або 
технічний прогрес властиві головним чином «вторинно екологічній 
етиці». По-друге, орієнтація на альтернативні релігійно-філософські 
системи - індуїзм, буддизм, даосізм, конфуціанство, а також - на 
еволюційні теоретичні побудови в рамках дарвінізму, соціобіології, 
епістемологічних та етологічних наукових пошуків характеризує 
«первинно екологічну етику», яка виходить за рамки звичних ціннісно-
стереотипних уявлень і тому досить часто залишається невизнаною 
серед інших етичних систем.   

 «Первинно екологічна» етика виникає з природно-натуралістичної 
позиції. Тому вона з необхідністю спирається на «загальні екологічні 
закони існування», що розробляються в рамках екології як науки. Як 
стверджує О.Леопольд, один із «піонерів» «первинно екологічної» 
етики, «етика в екологічному смислі - це обмеження свободи дій у 
боротьбі за існування»411. «Етика Землі» О.Леопольда припускає 
персональну відповідальність кожної людини за здоров'я природи, 
оскільки вона розглядається як єдиний засіб уникнути екологічної 
катастрофи. У свою чергу, Р.Атфільд вважає, що «екосистеми повинні 
бути збережені заради самих істот, що їх підтримують. Тому немає 
проблеми вибору між людиною і біосферою: причина збереження 
останньої лежить у сфері людських інтересів і інтересів інших 
істот…»412. 

При формулюванні основних положень «натуралістичної» 
екологічної етики використовуються дві протилежно орієнтовані теорії. 
Перша полягає у визнанні первинності «егоїстичної» мотивації 
людських вчинків і найбільш виразно прослідкговується в етиці 
Г.Спенсера. В іншій теорії основним джерелом моральності виступає 
альтруїзм як орієнтація на взаємодопомогу і кооперацію в природних і 
людських співтовариствах.  

 Суть еволюції Г.Спенсер бачить у «боротьбі, коли вищі форми 
поширюються за рахунок нижчих» Тому суспільна інтеграція полягає в 
об’єднанні «вищих» істот у місцевостях, «які найбільш придатні для 

                                                           
411 Леопольд О. Календарь песчаного графства / О.Леопольд. – М.: Мир, 1983. – С. 200.  
412 Атфилд Р. Этика экологической ответственности / Р.Атфилд // Глобальные проблемы и 
общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990. - С. 242.  
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соціального життя»413. У результаті такого процесу, з точки зору 
Г.Спенсера, людська природа буде піддана трансформації й особисті 
інтереси стануть збігатися із суспільними, що призведе до зникнення 
протиріч, властивих суспільним та індивідуальним інтересам. Тому в 
етиці Г.Спенсера «гарною» визнається така поведінка, яка сприяє 
самозбереженню індивіда, а «поганою», що веде до його 
саморуйнування. У цілому, збереження життя всіма істотами 
досягається тільки завдяки їхнього прагнення до приємного, при цьому 
«підтримка своїх законних вимог припускає встановлення меж, за 
котрими ці вимоги стають уже незаконними»414.  

Гедоністична етика або етика «раціонального егоїзму» Г.Спенсера 
мала послідовників у рамках еволюційної етики. Зокрема, англійський 
етолог Р.Докінс вважав, що «суб’єктом» органічної еволюції є 
«егоїстичний ген»415. У свою чергу, американський соціобіолог 
Е.Уілсон саме в біологічній «егоїстичності» людських моральних рухів 
убачав джерело формування «етики збереження» (the conservation 
ethic), в рамках якої «збереження нашого виду… і наших власних генів, 
приготовлених для майбутніх поколінь, є виразом вищої моралі, на яку 
спроможна людина»416. Проте Е.Уілсон (разом із іншим відомим 
соціобіологом М.Рьюзом), на відміну від Г.Спенсера, припускає 
існування альтруїзму в людині, стверджуючи, що «...у людей є 
природжена схильність сприяти загальному благу і щастю та водночас 
дбайливо охороняти індивідуальну свободу і права»417. Тобто, 
сучасною соціобіологією визнається однакова значимість у 
соціальному житті як егоїстичного, так і альтруїстичного початків, на 
основі котрих  і утворюються ціннісні орієнтації.  

Джерелом протилежної точки зору на сутність моралі можна 
вважати вчення А.Шопенгауера. Він, так само як Г.Спенсер, 
стверджував, що «головною й основною пружиною в людині, як і 
тварині, є егоїзм, тобто потяг до буття і благополуччя»418, проте, на 
відміну від останнього, не вбачав в егоїзмі джерело моралі. Навпаки, 
критерієм морально-ціннісного вчинку для А.Шопенгауера, є 
відсутність егоїстичної мотивації. При цьому будь-який вчинок, метою 
                                                           
413 Спенсер Г. Синтетическая философия / Г.Спенсер: Пер. с англ. – К.: Ника-центр, 1997. – С. 
422.  
414 Там само. – С.  439. 
415 Маньковская Н.Б. Экологическая эстетика за рубежом / Н.Б.Маньковская //Философские 
науки.-  1992.- № 2.- С.29.  
416 Wilson E. Biofilia / E.Wilson - Harward.: University Press Cambridge (Mass), 1984. – Р. 121. 
417 Рьюз М., Уилсон Э. Дарвинизм и этика / М.Рьюз, Э.Уилсон // Вопросы философии. – 1987. - 
№ 1. -С. 102. 
418 Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики / А.Шопенгауэр // Шопенгауэр А. Свобода 
воли и нравственность.- М.: Республика, 1992. - С. 196. 
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якого «служить благо і зло самого діючого, егоїстичний»419, тобто 
моральне значення він одержує тільки в тому випадку, якщо 
спрямований на іншого, коли «цей інший стає останньою метою моєї 
волі»420. Таким чином, А.Шопенгауер, відмежовує такі найважливіші в 
людському житті мотиви як егоїзм і альтруїзм, оскільки бачить в 
останньому не тваринну, а людську якість і основу моралі.   

Якщо А.Шопенгауер заперечує «природність» моралі і моральних 
цінностей, то П.Кропоткін співвідносить альтруїзм саме з біологічними 
особливостями людської організації. При формулюванні 
«біосоціологічного закону взаємної допомоги» він спирається на вчення 
Ч.Дарвіна, але осмислює його інакше, ніж, скажемо, Т.Гекслі, що, 
подібно Г.Спенсеру, виходив із «егоїстичної» природи людини. 
Постулат Ч.Дарвіна про наявність «справедливості» усередині 
тваринного співтовариства приводить П.Кропоткіна до думки, що 
взаємна допомога представників одного виду є головним чинником 
його «прогресивного розвитку»421. Виходячи з цього, він стверджує, що 
першим і головним «учителем» етики для людських істот є саме 
природа, оскільки вкладає у свідомість кожного особливий суспільний 
інстинкт взаємодопомоги. 

У соціобіології ці ідеї розвиваються в напрямку усе більшого 
розмивання розходжень між термінами «егоїзм» та «альтруїзм». Так, 
відомий соціобіолог М.Рьюз розділяє «альтруїзм» як соціальну 
взаємодію людських істот, що розширює еволюційні можливості всього 
співтовариства, і альтруїзм як нормативну поведінку, що встановилася 
у результаті культурної трансформації природного «альтруїзму». 
Біологічний «альтруїзм» також як і соціальність людини містить в собі 
той факт, що «ми домагаємося біологічного успіху тільки з тієї 
причини, що діємо спільно»422. Це значить, що в кожній людині є 
природні здібності й устремління, завдяки яким «егоїзм» індивідуума 
може бути реалізований тільки внаслідок «альтруїстичної» поведінки в 
колективі. З іншого боку, подібний «альтруїзм» спонукає до 
прагматичного відношення до природного оточення і до інших людей 
на підставі такої посилки: «Ми сповідуємо наші моральні переконання 
тому, що мати такі переконання для нас корисно в адаптивному 
смислі»423.  

                                                           
419 Там само. – С. 204. 
420 Там само. – С. 205. 
421 Кропоткин П.А. Этика / П.А.Кропоткин. – М.: Политиздат, 1991. – С. 55.   
422 Рьюз М. Эволюционная этика: здоровая перспектива или окончательное одряхление? // 
Вопросы философии.- 1989.- № 8. - С. 37. 
423 Там само. – С. 43. 
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 З огляду на всі вище названі тенденції в дослідженні феномену 
моральних цінностей з точки зору еволюційно-адаптаційних основ 
існування суспільства, можна бачити, що в будь-якому випадку 
суспільство або ж сама природа диктують індивідууму певні правила 
моральної поведінки, які будуються за принципом утилітарних 
інтересів виживання. Тому натуралістична екологічна етика завжди 
вирішує проблему співвідношення свободи й імперативності 
екологічних принципів через нівелювання самої цієї проблеми, і в 
цьому випадку «свобода» реалізується тільки виходячи з інтересів 
співтовариства або «суспільних інстинктів». Якщо ж людські вчинки 
носять спонтанний, творчий характер, то вони ставляться під заборону 
екологічним імперативом «збереження Землі».  

Характерно, що звернення до «екологічних» цінностей, які 
обмежують людську діяльність, у рамках «натуралістичної» екологічної 
етики поєднується з прагненням до сакралізації природи, пошуками 
нової релігійності через осмислення, наприклад, філософії Франциска 
Ассізийського або даосизму. Ідеї загальної «смиренності» або 
«розчинення в Дао» трансформуються в «первинно екологічній» етиці в 
оргазмічну релігію «з’єднання» з природою («глибинна» екологія, 
екологічна теологія424.  

 Етика відповідальності Г.Йонаса носить менш тоталітарний, але 
настільки ж «обмежувальний» характер. Екологічний імператив у 
цьому випадку звучить так: «Чини так, щоб наслідки твоєї діяльності 
узгоджувалися з продовженням автентичного людського життя на 
Землі», чи, якщо це висловити в негативній формі: «Дій так, щоб 
наслідки твоєї діяльності не були руйнівними для майбутньої 
можливості такого життя»425. Незважаючи на те, що Г.Йонас зміщує 
акцент із «вимог екосистеми» убік «вимог роду», тут також свобода 
суб’єкта втрачає силу і первинне значення, оскільки він розглядається 
як розташований «усередині» родового буття. Екологічний імператив 
Г.Йонаса припускає створення такого типу суб’єкта дії, який був би 
відповідальний не стільки за конкретних людей майбутнього, скільки  
«за саму ідею людини» як ідею збереження людського роду. З іншого 

                                                           
424 Див.: Борейко В.Е. Постижение экологической теологи / В.Е.Борейко - К.: Киевский эколого-
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боку, онтологічна відповідальність як наслідок «вимоги предмета» або 
буття як такого стає первинною  відносно родової відповідальності.  
Тому етика відповідальності Г.Йонаса носить всі риси «первинно 
екологічної» етики і містить в собі ті ж гідності і хиби, які характерні 
для всієї етики подібного типу.  

 Головною позитивною якістю «первинно екологічної» етики 
можна назвати її спрямованість до самих глибинних основ морально-
етичних переваг (таким як рід, виживання, «воля» предмета як 
залишкових явищ стародавніх тотемічних та анімістичних уявлень, а 
також фундаментального прагнення до єдності зі світом як 
найважливішого архетипу людського життя), що мають величезний 
вплив на масову свідомість. Проте при цьому для «натуралістичної» 
етики характерно використання методології, яка об’єктивує людське 
існування та біологізує мораль. Редукування людини лише до 
біологічної істоти зводить нанівець закладене в «первинно екологічній» 
етиці налаштування на привнесення у сучасну західну культуру 
цінностей дбайливого відношення до природних істот і збереження 
дикої природи. Ігнорування інших типів світовідношення призводить 
до того, що представники «натуралістичної» екологічної етики 
замикаються винятково в об’єктному світобаченні і стають 
нетерпимими стосовно інших можливих стратегій морально-ціннісного 
відношення до природи. У результаті, у рамках «первинно екологічної» 
етики не вирішується, а лише збільшується проблема співвіднесення 
людської свободи й імперативності екологічних вимог. Тому єдиною 
можливістю збереження позитивної значимості «первинно екологічної» 
етики буде зм'якшення характерних для неї вкрай 
антипрогресивистських та антиантропоцентричних позицій, а також - 
спрямованість на її інтеграцію з іншими морально-ціннісними 
системами.   

Якщо для природоцентричної «первинно екологічної» етики 
характерне  повернення до ідеалізовано сприйнятих традицій або 
природного існування, то для консенсуальної екоантропоцентричної 
етики  головною залишається точка зору, виходячи з якої ні в 
традиційних етосах партикулярних культур, ні в природному житті не 
міститься конструктивної відповіді на рішення екологічної проблеми. 
Збереження як природи, так  і людської культури можливо тільки за 
умови підтримки достатнього рівня «якості життя» самої людини. 
Таким чином, «імператив «збереження буття і життя» має бути знятий 
імперативом «справедливості» як регулятивним принципом, що 
корелюється з ідеальною «необмеженою комунікативною спільнотою». 
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 В інтерпретації комунікативної стратегії екологічний імператив 
звучить таким чином: «Стався до речей навколишнього світу як до 
людей, але не стався до людей як до речей!» або «Чини лише згідно з 
максимою, виходячи з якої ти міг би передбачити, що наслідки і побічні 
наслідки, які здогадно виникатимуть з її всезагального застосування, 
будуть «прийнятними» для всього існуючого, що  немовби бере участь 
у дискурсі»426. Подібна консенсуальна модель етичних взаємовідносин 
із навколишнім середовищем припускає загальну відповідальність та 
спів-відповідальність при здійсненні будь-яких дій.   

Суттєвою особливістю консенсуальної етики є те, що, як уже було 
зазначено, вона охоплює тільки ту частину суспільства, що здатне до 
відповідальної комунікації, між цим загрозу для природного 
середовища представляє саме інша, позбавлена відповідальності і не 
бажаюча вступати у будь-які договірні відношення. Також сама ідея 
«ідеальної комунікації» уже за своїм визначенням «ідеальна», тобто 
знаходиться в сфері належного і виступає в якості певного орієнтира 
для етичних дій, який ніколи не стає реальністю. На цій підставі вона 
критикується як представниками «первинно екологічної» етики, так і 
сучасного технократизму, що прагнуть створити конкретні механізми, 
які б регулювали дотримування населенням екологічного імперативу.   

Теорії «органічного» росту, усталеного розвитку, коеволюції, 
ноосферної етики або етики «активної еволюції» являють собою 
різноманітні інтерпретації підходу до рішення екологічних проблем 
шляхом зміни самої навколишньої дійсності427. Якщо теорія 
«органічного» росту передбачає штучне зниження темпів технічного 
прогресу і росту населення на підставі ідей матеріального аскетизму та 
відмови від будь-яких крайностей у життєвому існуванні (А.Нейс, 
С.Келлерт, Е.Пестель), то концепція усталеного (сталого) розвитку 
містить в собі ідею збереження економічного росту і соціального 
благополуччя. Поняття «стале суспільство» характеризує суспільство, 
що задовольняє свої потреби і не ставить при цьому під загрозу 
інтереси майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. 
Орієнтація на нові технології, відмова від використання 
малонеобхідних матеріалів, перехід від «одноразового» до 
багаторазового споживання, орієнтація на ідею «якісного життя» - усе 
це складає суть концепції усталеного (сталого, стійкого) розвитку. 
Однак, незважаючи на те, що вона дає пріоритет вільному розвитку 

                                                           
426 Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія / А.М. Єрмоленко. - К.: Лібра, 1999. – 
С. 203.  
427 Висоцька О.Є. Освіта для сталого розвитку: науково-методичний посібник / О.Є.Висоцька. 
Дніпропетровськ: Роял Принт, 2011. – 200 с. 
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особистості, її положення достатньо проблематичні. Критерії 
«усталеності» (сталості) все ще залишаються не з’ясованими, а саме це 
поняття суперечливе в силу того, що будь-який розвиток поряд із 
«стійкими» параметрами імпліцитно містить у собі «нестійкість», яка 
призводить до стрибкоподібних, якісних змін стану якогось об’єкта або 
явища.  

Одночасно слід наголосити й на іншому аспекті формування 
уявлень про сталий (стійкий) розвиток у системи «суспільство- 
особистість-природа». Хоча досягнення певного гомеостатичного стану 
– це скоріше змодельована ситуація, аніж реальна, але важливим є 
наголос на системному підході до вирішення сучасних глобальних 
проблем, пріоритеті етики відповідальності, зроблений в межах 
стратегії сталого розвитку.  

 Ноосферна етика або етика «активної еволюції», а також 
коеволюційна етична стратегія орієнтовані не стільки на соціальні 
перетворення, скільки на зміну самих еволюційних механізмів 
розвитку. «Коеволюційний шлях розвитку полягає в тому, що інтереси 
прогресу суспільства і збереження природи не повинні вступати в 
непримиренні протиріччя»428. Це припускає максимальне використання 
адаптивних механізмів суспільства і природи. При цьому, якщо 
коеволюційна етична стратегія зберігає за природними об’єктами право 
власного «еволюційного шляху», а основною ціллю людського 
співтовариства тут стає узгодження своїх і природних «шляхів» 
розвитку, то ноосферна етика саме людині надає право «управляти» 
еволюцією або «спрямовувати» її в необхідному напрямку. Сприйняте 
технократично поняття «ноосфери» описується як «новий свідомий 
етап розвитку світу, коли людство  спрямовує його у той бік, в який 
диктує йому розум і моральне почуття»429, оскільки природні «закони 
суперечать ідеалам нашого морального розуму і волі»430. 
Неспроможність екологічної етики в рамках ноосферної концепції (у її 
техноцентричній інтерпретації) очевидна. Вона грунтується на 
утопічній ідеї технічної «влади» над природним цілим, унаслідок чого 
не враховуються «екологічні» особливості соціоприродних 
взаємозв'язків.  

В останні роки завдяки переносу синергетичної теорії у гуманітарні 
науки можна також побачити все новіші інтерпретації «ноосферного 
                                                           
428 Философские вопросы развития и НТП. – Кишенёв: «Штинца» 1991. – С. 275.  
429 Семёнова С.Г. Русский космизм / С.Г.Семёнова // Русский космизм. Антология философской 
мысли. - М.: Наука, 1993. - С. 4. 
430 Куракина О. Русский космизм: теургия Православной Синархии / О.Куракина // Философия 
бесмертия и воскрешения: По материалам VII Фёдоровских чтений 8-10 декабря 1995 г. - Вып. 
1. –  М.: Наследие, 1995. - С. 51. 
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світобачення», яке розглядається і в контексті «синергії» законів розуму 
та природи, і як глобальний кібер-розум, і як прояв «тонких енергій» 
діяльності мозоку людини на природне та соціальне середовище431. На 
жаль, подібні псевдонаучні теорії заводять їхніх авторів дуже далеко 
від вирішення реальних проблем морально-ціннісної взаємодії 
суспільства та природи. 

Дослідження проблеми взаємозв'язку природних та соціальних 
систем було здійснене, зокрема, Е.Мореном. Він сформулював 
положення про те, що зі збільшенням емансипації якоїсь системи 
(наприклад, такої системи як сучасне суспільство), зростає її 
складність. Така система, у свою чергу, підпитує свою автономію 
різноманітними залежностями, тобто в дійсності стає більш залежною і 
менш стійкою стосовно змін навколишнього середовища. У цілому, 
«екологічна залежність/незалежність людини виявляє себе на двох 
накладених один на одного залежних рівнях - соціальної і природної 
екосистем»432. Таким чином, «свобода» як результат емансипації 
людини від «природи» або від «суспільства» припускає залежність від її 
ж власних атрибутів, і тому імперативність екологічних вимог випливає 
з необхідності підтримки самого стану «свободи».  

Певним чином доповнює концепцію В.Морена «етика загальної 
системи» Н.Лумана, яка включає тезу про те, що екологічна криза 
характеризується насамперед порушенням комунікації системи 
суспільства і навколишнього середовища, у зв'язку з чим найбільш 
важливим стає питання: яким чином і наскільки ефективно система 
буде реагувати, «резонансувати» на посилення змін. Підвищення 
резонансної здатності суспільства в рішенні екологічних програм 
визначається як «збільшення взаємозалежності і взаємопроникнення 
соціальних систем»433. Проте, якщо Е.Морен розглядає будь-яку 
систему як принципово відкриту і спроможну до саморегуляції шляхом 
перерозподілу «хаосу» та «порядку» (зрозуміло, до певних меж) у своїй 
організації, то «етика загальної системи» Н.Лумана, за визначенням 
А.Єрмоленко, перетворюється в «етику межі», що покликана 
«визначити межі людської діяльності, щоб нейтралізувати її побічні 
продукти»434. Тобто вона містить у собі подібні до вже описаних 
принципів обмежувального підходу як «поведінка відмови», 

                                                           
431 Автор свідомо уникає будь-яких посилань на конкретних авторів, оскільки серед останніх 
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«помірність у звичках споживання», «помірність у розпорядженні 
владою над природою».  

Підходи Е.Морена та Н.Лумана до обгрунтування рішень 
екологічної проблематики «полюсні», проте обидва дослідники 
знімають проблему співвіднесення «свободи» й імперативності 
екологічних вимог шляхом указівки на діалектику самого феномена 
свободи на рівні взаємодії соціальної і природної систем. Визнання 
імперативності вільного волевиявлення особистості не виключає її 
залежності від цих систем. При цьому будь-яка індивідуальна дія стає 
значимою і впливає на стан кожної із цих систем.   

 У цілому, екологічна етика як  етика виживання людського 
співтовариства і збереження природних систем є важливішим засобом 
легітимації цінностей, спрямованих на гармонізацію відношень 
суспільства і природи. Вона формує стійкі стереотипи ціннісного 
відношення до природної дійсності, що повинні регулювати поведінку 
людей у господарській та інших сферах діяльності. Виступаючи у 
формі певних етичних імперативів, вона апелює до таких 
загальнолюдських цінностей як виживання, життя, «якісне життя», а 
також до почуттів страху, благоговіння, відповідальності. Проте, 
побудова екологічної етики на заборонах та обмеженнях не може 
вивести її на рівень загальнозначущої, а, навпаки, значно послаблює її 
вплив на суспільну думку. Тому дуже важливо, щоб у принципи 
екологічної етики були, по-перше, закладені універсальні засади 
морального відношення до природної дійсності, які б об’єднували 
представників різноманітних етико-ціннісних стратегій а, по-друге, 
необхідно усунути зайво «заборонні» особливості її положень, що 
актуалізують проблему «свободи» і «необхідності у житті сучасної 
людини.  

 
 

4.4. Екологічна культура та сучасні ідеології:  
у пошуках моделі сталого соціоприродного розвитку 

 
 Моральні цінності в ході їхньої легітимації і подальшої 

інтериорізації стають структурними компонентами різноманітних 
ідеологій. Оскільки морально-ціннісний контекст екологічної 
проблематики на сьогоднішній момент визнається практично всіма 
представниками владних структур як найбільш значимий, він займає 
головне місце серед ідеологічних доктрин тих або інших течій. При 
цьому екологічні цінності можуть виступати як основною складовою 
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окремих «ідеологій» або ж бути інтегровані більш загальними 
морально-ціннісними системами.   

Ідеології властива орієнтація на «посюстороннє», тому що вона є 
результатом секуляризації морально-ціннісної свідомості та являє 
собою певні цільові настанови, які передбачають ствердження 
конкретного комплексу ідей. Тому світозаперечення, акцентуйоване на 
«потусторонньому», може здобути ідеологічне забарвлення тільки у 
випадку його регресії (це найбільш вірно для «нігілістичної» моралі, а 
також для «крайнього» екоцентризму або «екологічного 
фундаменталізму», в яких присутні орієнтації на створення 
«альтернативної» культури або агресивного нападу на все, що містить у 
собі риси «цивілізації»). 

Неодмінним атрибутом будь-якої ідеології є утопія, що репрезентує 
спотворене бачення минулого або можливі картини майбутнього як 
певної ностальгії за гармонією або єдністю зі світом. К.Мангейм вважав 
«утопічною лише ту «трансцендентну по відношенню до дійсності» 
орієнтацію, що, переходячи в дію, частково або цілком підриває 
існуючий на даний момент порядок речей»435. З огляду на цю 
особливість утопії, до неї, проте, не варто підходити виключно з 
негативних позицій, адже утопічною свідомістю рухає не тільки 
невдоволення існуючою дійсністю, але і бажання її перетворити, 
перебудувати, упорядкувати та гармонізувати. Утопія як така не несе в 
собі деструктивного значення. Тоталітарність будь-якої утопії скоріше 
емоційна, ніж раціональна. Але саме тому її так легко ввести в канву 
реального тоталітаризму. В цьому - небезпека будь-якої утопії, її 
привабливість, неминучість та непереборність. Таким чином, морально-
ціннісна свідомість із необхідністю містить у собі утопічні елементи.   

В рамках комунікативної ліберально-демократичної ідеології 
можна виділити такі способи уникнути утопічності її етичної стратегії: 
По-перше, в основу етики ставиться ідеальний елемент - апріорі 
комунікативного співтовариства. По-друге, даний ідеал фіксується на 
раціональній узгодженості дій і не припускає аналізу їхніх емоційних 
передумов. По-третє, комунікативна етика як метаетика в силу своєї 
деонтологічної природи носить формальний характер. У четвертих, за 
своєю суттю комунікативний ідеал не є тоталітарним. По-п'яте, утопія в 
ідеалі комунікативного співтовариства знімається завдяки постійній 
самокритиці та довизначення в реальному комунікативному 
співтоваристві. Останній пункт особливо важливий, тому що утопію 
характеризує саме некритичне ставлення до власних побудов. 
                                                           
435 Манхейм К. Идеология и утопия / К.Манхейм // Мангейм К. Диагноз нашего времени.: Пер. с 
нем. и англ.- М.: Юрист, 1994. - С. 164.  
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Одночасно, представники комунікативної філософії саму утопію, на 
відміну від К. Мангейма, розглядають як трансцендентальне, а не 
трансцендентне утворення. Це означає, що «людина як істота, що 
мовить, щоб мислити в загальнозначущих формах і мати загальний 
смисл та істину з іншими людьми, вже у реальній комунікації повинна 
припускати її ідеальну форму, а отже і форму соціальної інтеракції як 
контрафактичну»436.  

Таким чином, вводячи ідеальний вимір суспільних відносин та, 
одночасно, відмовляючись від  повного емпіричного втілення 
комунікативного ідеалу, К.-О.Апель і Ю.Габермас знімають протиріччя 
між ідеальним та дійсним, у рамках котрого і проявляється утопія. 
Водночас подібний підхід відкриває і слабкі сторони комунікативної 
теорії, одна з яких - проблема інституціалізації комунікативного 
дискурсу в політичній системі в умовах зростаючої складності 
суспільства (Ю.Герхардс, Р.Мюнх, В.Гьосле). Також суттєвим 
недоліком морально-ціннісного ідеалу в рамках комунікативної 
філософії є властивий для неї недостатній аналіз і недооцінка ролі 
цілераціональної діяльності в житті сучасного суспільства. На 
діалектичний взаємозв'язок комунікативної і стратегічної 
раціональності вказує, зокрема, А.Єрмоленко, в єдності яких він бачить 
«можливості морального відновлення світу»437. Ця думка є особливо 
цінною в контексті даного дослідження, де прослідковується взаємодія 
та взаємодоповнювальність зазначених типів раціональності, а також - 
вплив на ціннісний вибір ірраціональних структур психіки, що, до речі, 
не входить у сферу інтересів комунікативної філософії.   

Якщо екологічна етика в рамках комунікативного ідеалу 
залишається вторинним утворенням, а  її дієвість залежить від дієвості 
самого цього ідеалу, то екоцентрична етика, як правило, носить 
самостійний характер і оформлюється у вигляді конкретної ідеології. 
Серед творців радикальних екоцентричних утопій важливе місце 
належить Е.Голдсміту та Дж.Лавлоку. Вони, як і представники 
екологічного технократизму, центральним поняттям своїх теорій 
визначали поняття «усталеності». Проте, якщо неотехнократи 
припускають досягнення певної усталеності у взаємодії з природним 
середовищем за рахунок реорганізації виробництва і розвитку НТП, то 
екоцентристи, виходячи з абсолютизації цінності природного цілого та 
віддаючи перевагу екологічній усталеності, виступають з 
антипрогресивістськими програмами. Так, Е.Голдсміт у своїй книзі 
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«Шлях» пропонує відмову від прогресу (культурного, технічного, 
соціального) за допомогою поступового переходу до життя в 
нетехнологізованих громадах438, а Дж.Лавлок постулює тезу про 
нагальну потребу обмеження народжуваності, що буде сприяти  
зменшенню населення планети439 і вирішенню екологічних проблем.  

Особливістю екоцентричної утопії є те, що в ній, як висловився 
О.Пятигорський, «Проектоване майбутнє не обіцяє бути ні більш 
щасливим, ні більш справедливим, ні більш розвинутим, ніж 
теперішнє»440, а є породженням необхідності, що характеризується 
екоцентристами як єдина можливість для виживання. Характерно, що 
мова йде про збереження людства саме як виду, а не культурного 
феномену: «Рід стає суб’єктом нової історії, яка бачиться як, певним 
чином, повернена назад стара»441. Подібні світоглядні паралелі можна 
побачити й у позиції Г.Йонаса, який стверджує, що «благо не слід 
очікувати в майбутньому, оскільки вже існуюче є «благо», тому 
очевидний прогноз неблага має перевагу над досить  непевним, до того 
ж суттєво менш  вагомим, прогнозом блага»442. Відповідальність 
розуміється їм як «відповідальність за продовження роду (навіть якщо 
це не є конче необхідним для кожного індивіда)»443. І хоча Г.Йонас має 
на увазі те, що саме життя, точніше його продовження, є головним 
буттєвим благом кожної живої істоти, пріоритет родової 
відповідальності (об’єктної та монологічної) над інтерсуб’єктивною 
(діалогічною) є одномірним за своїм змістом.  

Природоцентризм, таким чином, орієнтований на «припинення» 
прогресу або навіть на його згортання, на створення, образно кажучи, 
певного типу «закритого суспільства», яке б цілком контролювало дії 
своїх громадян. У цьому сенсі воно уподоблюється будь-якій 
тоталітарній ідеології, в тому числі технократичній. Проте, як вірно 
зауважив К.Поппер, один із головних критиків «закритого суспільства», 
«…як тільки ми відчули голос особистої відповідальності, а разом із 
нею і відповідальності за сприяння  прогресу знання, ми вже не можемо 
повернутися до держави, заснованої на несвідомому підпорядкуванні 
                                                           
438 Голдсмит Э. Путь: экологическое мировоззрение (главы из книги) / Э.Голдсмит - К.: 
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племінній магії»444. Радикалізовані прояви прородоцентричної 
(екоцентричної) ідеології, засновані на пригніченні людської 
спонтанності, віддзеркалють наростаюче у суспільстві  налаштування 
на «згортання історії», коли, як відзначає М.Еліаде, «історичні події» 
ставляться під заборону «за допомогою реінтеграції людського 
суспільства в культуру (штучну в силу своєї заданості) архетипів та 
їхнього повторення»445. Подібні тенденції вже зараз формують етико-
ціннісні орієнтації західного суспільства, що виявляється в 
протистоянні двох течій. Перша з них орієнтована на збереження за 
людиною права на свободу її самоздійснення, коли вищою цінністю 
виступає індивідуальне людське життя. Друга прямує до все більш 
зростаючого обмеження людської діяльності і впровадженню у 
суспільну структуру системи нормативних вимог, що зводять нанівець 
будь-які спроби вільного волевиявлення.    

З іншого боку, антипрогресивістські настанови, етика 
«збереження» дикої природи, орієнтація на традиціоналістичні цінності 
родової турботи, політичної і соціальної стабільності, що характерні як 
для природоцентричної (Г.Йонас), так і для екоцентричної (Дж.Лавлок, 
Е.Голдсміт) ідеології, є утопічними вже тому, що одноманітність 
культури і стабільний стан екосистем, до яких апелюють її 
представники, у дійсності призведуть до ще більшої руйнації природи. 
На це протиріччя вказував, зокрема, К.Поппер, який вважав, що, 
«визначальною рушійною силою еволюції і прогресу є розмаїтість того 
матеріалу, що може бути об’єктом добору»446. Отже, природоцентрична 
ідеологія не просто не здатна бути гарантом майбутнього західної 
цивілізації, але зводить його нанівець забороною на генерування того 
розмаїття проявів людського духу, що тільки і може стати основою для 
збереження культури (а з нею – і природи).   

Ідеали екологічних рухів повинні сприйматися саме як життєві 
орієнтири до «екологічного абсолюту», але не як мислиме майбутнє. 
Акцентування на ідеальності, нездійсненності у всій повноті принципів 
екологічної етики дозволяє уникнути можливого утопізму при побудові 
моделей майбутнього. У тих випадках, коли цей баланс не 
дотримується, з'являються тоталітарно й агресивно налаштовані 
утопічні ідеї, що викликають скоріше протидію, ніж позитивний ефект.  

В екологічно орієнтованих рухах важливе місце займає поняття 
ідентичності, яке розглядається через протистояння технічній 
                                                           
444 Поппер К. Открытое общество и его враги / К.Поппер. - М.: Феникс, международный фонд 
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стандартизації світу, стирання його розмаїття й індивідуальності447. 
Захист цих якостей, їхня охорона - мета екологічного руху. При цьому, 
проте, неважко побачити його неоднозначність. З одного боку, цей рух 
з повним правом можна назвати революціонізуючим, тому що він 
вносить кардинально відмінні від традиційних погляди на природне 
оточення. З іншого боку, націленість, наприклад, на збереження 
ландшафтної ідентичності може бути розцінена як результат відмови 
від будь-яких змін, що вказує на його консервативний, 
«обмежувальний» характер. Подібна суперечливість радикальних 
проявів екоцентризму в остаточному підсумку послужила причиною 
негативації більшості «зелених» рухів у сучасному суспільстві.  

Також недоліком екоцентристського підходу до вирішення проблем 
морально-ціннісної взаємодії суспільства з природою є несистемність 
та надмірна біологізація питань, зокрема, екологічного виховання 
(розгляд останнього лише під кутом природоохоронної політики). У 
цьому сенсі ідеологія сталого (стійкого) розвитку є більш широкою за 
своїм змістом, оскільки до екологічної проблематики включає 
відносини не тільки на рівні системи «суспільство-природа», а й на 
рівні системи «особистість-суспільство». З іншого боку, необхідно 
відокремлювати ідеологію безпосередньо екологічного руху або 
«зелених» та його опосередкований вплив на саму сучасну культуру. 
Екоцентричні ідеології значної мірою змінили ставлення суспільства до 
екологічних проблем, акцентувавши увагу на «граничності» людського 
існування. 

Серйозну небезпеку сьогодні представляє технократична (або 
техноцентрична - у контексті даного аналізу) утопія, що найбільшою 
мірою несе в собі тоталітаристські настрої. Що є філософською 
основою технократичного ідеалу, і що зближує його з утопією? По-
перше, тотальність устремлінь, оскільки він націлений саме на повне 
перетворення навколишнього світу під технократично-
антропоцентричні потреби, що виступають часто як процес 
«ноосферизації» біосфери. По-друге, для нього характерна 
онтологізація понять порядку, керованості природної і соціальної 
систем, тобто робиться припущення про принципову можливість 
технічно-інструментального оволодіння всіма природними процесами. 
Й, у третіх, технократичному ідеалу властиве прагнення до абсолютної 
іманентності буття. Як висловився М.Бланшо, «…іманентність  людини  
стосовно людини … припускає також погляд на неї як на абсолютно 
іманентну істоту, оскільки  вона є або  повинна стати цілком і повністю 
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витвором,  власним витвором, а кінець кінцем  - витвором усіх»448. І, 
хоча М.Бланшо має на увазі в даному випадку комуністичну утопію, 
фактично, ця характеристика відноситься до всіх тоталітарних систем, в 
основі яких лежить технічне відношення, як до окремої людини, так і 
до природи. Зворотним боком такої іманентності є відмова від усього 
людського, «усунення всього, що могло б перешкоджати людині 
(оскільки вона дорівнює самій собі  і  сама  себе  визначає)  
затвердитися  в  якості  чистої особистісної реальності, тим  більше  
замкнутої в  собі, чим  вона є більш  доступною для всіх»449. Для 
підтвердження цієї думки достатньо пригадати ополчення 
К.Ціолковського проти всього почуттєвого і трансцендентного в 
людині, або іманентну інтерпретацію М.Федорова ідеї порятунку і 
воскресіння.   

Між екоцентричною та техноцентричною ідеологіями можна 
знайти багато загальних рис. Зокрема, це взаємне прагнення до 
скорочення свобод громадян, спрямованість на контроль та 
«атомарно»-функціональне бачення ролі людського життя (людина – 
тільки частина системи, сама по собі вона не є значимою). Принципи 
обох типів ідеології можна виразити таким чином: «якщо зміна не може 
бути зупинена, вона може бути принаймні «планованою» та 
контрольованою державою, для чого влада держави повинна бути 
розширена»450. При цьому не має значення, яка мета подібного 
принципу – благо природи чи ноосфери, в обох випадках наявний замах 
на індивідуальну волю людини, коли свідомо спотворюються 
(перебільшуються або зайво применшуються) можливості самого 
людського пізнання. 

Технократичні ідеали контролю дій людини й сьогодні 
залишаються значимими. Саме технологізація суспільства визначається 
як важлива умова переборення багатьох проблем людства початку ХХІ 
століття. З технічним прогресом, застосуванням нових, екологічно 
безпечних, енергоємних технологій пов’язуються можливості виходу із 
різноманітних «ризиків» майбутнього. Все більше можна побачити на 
міждержавному рівні використання принципів керування несистемних 
дій стосовно природного оточення, започаткування обмежувальних 
підходів до ідеології надмірного споживання тощо. Однак надмірна 
довіра до технологічного аспекту суспільного розвитку, неврахування 
внутрішньої суперечності сучасної західної цивілізації (де відбувається, 
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говорячи словами Е.Тофлера, боротьба між силами «другої» та «третьої 
хвилі») роблять навіть «модернізовану» технократичну утопію дисить 
вразливою та недостатньою для вирішення спладних за своїм змістом 
питань морально-ціннісної взаємодії людини та природного оточення.  

Легітимація і наступна інтеріоризація цінностей здійснюється не 
тільки на «законній» ідеологічній основі, але і завдяки їх 
«міфологізації». Якщо будь-які ідеології являють собою 
структурований набір певних ідей, орієнтованих на конкретну мету, то 
міфологічність в них виступає як «неотрефлексована тенденція 
науково-філософської думки до об’єктивації й онтологізації  людського 
„знання». 

Специфіка міфічного в рамках сучасного ідеального мислення 
полягає в неявному чи, як виразився Р.Барт, дискретному його прояві. 
Міфічне в сучасній культурі є саме тим ірраціональним елементом, що 
довизначає раціональний зміст сучасних ідеологій і яке для них самих 
залишається  прихованим. 

Очікування нової міфології, що прийде разом з поезією, характерне 
для раннього В.-Ф.Гегеля і Ф.-В.Шеллінга, пізніше воно реалізується в 
культі Діоніса від романтизму Гельдерліна і Новаліса до Ф.Ніцше і 
символізму. Як указує Ю.Габермас, «В естетичному досвіді 
діонісийська реальність – це від’єднання шляхом «безодні забуття» 
наперекір світу теоретичного знання і моральної дії, наперекір 
повсякденності»451. Діонісийство імпліцитно присутнє і в 
«обмежувальних» концепціях, і в постмодерністських «нігілістичних» 
пошуках.  

Представники природоцентричної (чи, у більш вузькому значенні, 
екоцентричної) ідеології убачають внутрішні підстави ціннісного 
відношення до природи в «з’єднанні» з нею, «розчиненні» у ній. Однак 
подібне «звільнення» людини від влади цивілізації (на відміну від 
концепцій Ж.-Ж.Руссо і Ф.Ніцше) сприяє ще більшому її закріпаченню, 
тому що вона стає замкнутою у родовому чи видовому існуванні. 

Ідея святості природи як трансцендентальна основа екоцентричної 
етики, а також ідея естетичного благоговіння перед природою в 
екоантропоцентризмі також безпосередньо пов'язані з міфічним 
мисленням. Укорінення «культури» в «природі» передається через  
цінності  «роду», «рідної землі», Батьківщини. Поняття «природа» 
може розглядатися в двох значеннях – у широкому, як Універсум, і у 
вузькому, як видимий світ. Природа-Універсум осмислюється як вища 
естетична цінність. У вузькому значенні – естетична цінність природи 
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реалізується через злиття з культурним контекстом: «Природний 
об’єкт... настільки пронизаний культурним значенням..., що не просто 
«наділений» естетичною цінністю, а є естетична цінність»452. Як етична 
цінність природне в силу своєї «природності» наділяється властивістю 
вищого блага. Так, для філософа-трансценденталіста Генрі Торо, «Усе 
те добро, що істинно природно»453. Також К.Мілтон вважає, що тільки 
приписуючи природі свого роду святість, можна домогтися збереження 
її незайманого стану454. Обожнювання, «міфологізація» природи є 
важливою рисою природоцентризму, що дозволяє більш глибоко 
зрозуміти особливості його формування.  

Одночасно, саме в ідеології найбільш «випукло» проявляються ті 
риси, які роблять конфліктними взаємини різних типів 
світовідношення. Р.Барт помітив, що найчастіше пізнання 
навколишньої реальності здійснюється за допомогою двох надзвичайно 
однотипних методів – розгляду світу як абсолютно проникного для 
історії (метод ідеологізації) і, навпаки,  – як непроникного та, кінець 
кінцем, нередукованого (метод поетизації). Неможливість досягти 
компромісу між двома цими методами полягає в тому, що відправною 
точкою їх обох є відчуження: «Ми постійно коливаємося між 
предметом та його містифікацією не в силах передати його як 
цілісність. Тому що, проникаючи всередину предмета, ми звільняємо, 
але одночасно і руйнуємо його; зберігаючи ж за ним його вагомість, ми 
залишаємо його в цілості, але зате з наших рук він виходить як і раніше 
містифікованим»455. Як «поетизація» чи «міфологізація» природного 
світу, яка характерна для природоцентризму, так і його «ідеологізація», 
що притаманна технократичній утопії, є у певному значенні магічними 
способами поведінки, неповними і розриваючими зв'язок між людиною 
і світом. Між тим, як зауважує Р.Барт, «домагатися ми повинні саме 
возз’єднання реальності з людьми, опису з поясненням, предмета зі 
знанням»456. Цієї ж думки дотримувався К.-О.Апель, коли писав про 
єдність, невід’ємність і довизначальність стратегічної та 
комунікативної раціональності. На цьому ж наголошуємо і ми.  

Зважаючи на те, що всі описані типи світовідношення і ціннісні 
орієнтації, що виникають у зв'язку з ними, спираються на 
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фрагментоване бачення природної  та соціальної реальності і тому не 
можуть бути самодостатніми, а також у зв'язку з тим, що природа  
осмислюється людиною тільки як «світ» (тобто лише через 
співвіднесення з її індивідуально-суб’єктивним досвідом), варто 
аналізувати моральні цінності виходячи з принципу додатковості і 
корельованості їх між собою. Це створює можливість для вироблення 
єдиної етичної стратегії взаємин «суспільство-особистість-природа». 
Якщо комунікативна теорія дозволяє вирішувати проблеми консолідації 
і взаєморозуміння між людьми, вносячи у сферу науково-технічних 
рішень ціннісний критерій, то природоцентрична етика 
відповідальності й етика „загальної системи» стосуються тих проблем, 
яких не в змозі охопити суб’єкт-суб’єктні відносини, а саме проблеми 
технологічних дій, системного взаємозв'язку природного і соціального 
світів. «Технічний» підхід до навколишнього реальності не менш 
важливий, тому що він орієнтує на постійний розвиток науково-
технічного інструментарію в дослідженні природних процесів. 
Трансцендентальна діалогічна етика, у свою чергу, націлена на 
проблематику екзистенціального сприйняття світу, а також проблему 
співвідношення волі і необхідності, особистісного і соціального, тобто 
ті проблеми, що залишаються поза інтересами як комунікативної теорії, 
так і природоцентричних концепцій.  

Стирання меж між аксіологічними й онтологічними питаннями 
характеризує сучасну духовну ситуацію. З цієї причини екологічна 
проблематика, що стосується обох цих питань і зв'язує їх між собою, 
вже не має тої емоційної сили, що була характерна для 70-их років ХХ 
сторіччя. Суспільство Постмодерну згодне жити в гармонії з природою 
і певною мірою підтримує екологічні ідеали. Але тією ж мірою воно 
приймає будь-які інші ідеали і тому не дотримується ніякого з них. Така 
своєрідна нечуттєвість і байдужість до власного майбутнього веде 
кінець кінцем до втрати орієнтацій у сьогоденні. Тому другою 
проблемою після проблеми досягнення згоди між різноманітними 
морально-ціннісними системами є проблема ціннісної раціоналізації 
масової свідомості, адже цінності, що вводяться ззовні, або цілком 
ігноруються, або спотворюються, або підмінюються зовсім іншими 
«квазі-цінностями».   

На цю особливість сучасної ціннісної ситуації звернув увагу 
Ж.Бодрийяр, який стверджував, що «логіка виробництва 
розсудливості» у сучасних демократичних політичних системах 
ліберального і соціал-демократичного зразка наштовхується на 
нерозуміння з боку мас. Пов'язано це з тим, що, за виразом 
Ж.Бодрийяра, «раціональна комунікація і маси несумісні. Масам 
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підносять смисл, а вони жадають видовища»457. Будучи все більш 
«вільними», маси сильніше відривають від себе «смисл», схиляючись 
на користь «видовищ» та «ірраціонального і безосновного». Діонісичне 
протистояння масової свідомості власній раціоналізації 
представляється своєрідним засобом захисту від «повної гегемонії 
смислу», за яким стоїть «терор схематизації»458. Ж.Бодрийяр виступає 
проти утопічної за своєю суттю ідеї комунікативної філософії про 
можливість раціоналізації соціальних взаємовідносин, яка має багато 
схожого з просвітницькими настановами Нового часу. «Ідеальна 
комунікація» навіть у сенсі абстрактного ідеалу неможлива хоча б тому, 
що маси не орієнтовані на вищі ідеали і всіляко ухиляються від них.   

Поняття «маси» у Ж.Бодрийяра має широке значення: будь-яка 
людина, вступаючи в соціальний світ і, стаючи членом суспільства, 
утворює разом з іншими людьми масу, яка найчастіше знаходиться «у 
стані неконтрольованого страху або неспокійної тривоги, по цей або по 
той бік розсудливості»459. Тому, масову свідомість неможливо описати 
з точки зору тих цінностей, що йому намагаються приписати або 
нав'язати представники різноманітних ідеологій. Цей факт, на нашу 
думку, також треба враховувати при аналізі сучасних ціннісних 
орієнтацій по відношенню до природного оточення.   

Описані підходи до даної проблеми (техноцентризм, 
екоантропоцентризм, природоцентризм, трансценденція як вихід за 
межі будь-яких «центрованих» методологій) завжди мають обмежений 
вплив на масову свідомість і відбиваються в ньому тільки у вигляді 
певних фрагментів, переходячи в стереотипні уявлення.   Одночасно не 
можна цілком заперечувати позитивну роль зазначених ідеологій на 
масову свідомість, завдяки яким стає можлива зміна морально-
ціннісних настанов у суспільстві. Також варто враховувати 
ідеологічний «підтекст» кожної з охарактеризованих світоглядних 
позицій. Зокрема, природоцентрична позиція орієнтує на 
традиціоналістичні цінності «закритого» суспільства (у попперівському 
значенні), а екоантропоцентрична - грунтується на демократичних 
принципах справедливості і солідарної відповідальності, які 
втілюються в ідеї «відкритого» громадянського суспільства.  

Ідеології сучасності мають суттєвий вплив на загальну 
соціокультурну динаміку моральних цінностей. З огляду на постійну 
напружену взаємодію різноманітних ідеологічних напрямків сучасної 
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етичної думки, і, одночасно, деяку усталеність у виборі основних 
цінностей усередині самого сучасного західного суспільства, можна 
виділити такі тенденції у формуванні моральних цінностей, що 
виступають основою взаємовідносин суспільства з природою. 
Найбільш імовірно, що в майбутньому основний конфлікт зосередиться 
між комунікативною та «обмежувальною» (природоцентричною) 
етикою, тому що саме вони визначають характер культури 
постмодерну. Найважливіші особливості цього процесу - перегляд 
поняття цінність, що поступово набуває статусу «блага» або 
«самоцінності», тобто ціннісна значимість будь-якого предмету тепер 
не детермінована людиною, а є виразом «загальної волі» 
комунікативного співтовариства або ж «воління» природи-буття. З 
іншого боку, все більшу активність будуть мати антилегітимізуючі 
течії, які, власне, і є «постмодерними» у первинному смислі цього слова 
(французький постструктуралізм, американський прагматизм). Також 
можлива активізація сучасного технократизму, що прагне відновити 
втрачені позиції (і тому буде виявлятися у різноманітних 
модернізованих концепціях ноосферної філософії чи коеволюційних 
теоріях). Нарешті, актуальною залишається інтеграція означених 
концепцій у цілісну систему поглядів, в якій будуть враховані всі рівні 
осмислення «природи» як «світу («спільносвіту») людського буття.  
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ЯКІЙ БУТИ ЕТИЦІ  

ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА З ПРИРОДОЮ 

(замість висновків) 

 
  Основний текст цієї роботи був написаний ще у 2002 році, тобто 

практично десять років тому. Але, як здається автору, основні ідеї, які 
тут містяться, не втратили своєї актуальності й донині, оскільки 
питання формування дієвої стратегії морально-ціннісної взаємодії 
суспільства з природою все ще залишається відкритим.  

На сьогоднішній день серед безлічі підходів найбільш активно 
пропагандуються принципи етики відповідальності й екологічної етики. 
Одночасно навіть біглий аналіз основних стратегій морально-
ціннісного відношення до природи в сучасному суспільстві, зроблений 
у цій роботі, свідчить про складність, багатоплановість і суперечливість 
процесу формування моральних цінностей.   

Моральні цінності є найважливішими структурними утвореннями 
соціальної системи, головною якісною характеристикою 
комунікативної інтеракції та особистісного світовідношення. Саме вони 
визначають характер й особливості взаємодії суспільства з природним 
середовищем, конституюють типи і форми поведінки стосовно 
природи. Одночасно їхнє виникнення та зміст напряму пов’язані із 
тими соціокультурними, господарсько-економічними, геополітичними 
умовами, які визначають загальні принципи функціонування та 
розвитку суспільства. 

З іншого боку, важливе значення мають онтологічні засади 
формування етико-ціннісних моделей взаємодії з природою. Для 
сучасної західної культури (а також, великою мірою, християнської 
культури) ключовим залишається принцип дуальності «Я» та «Світу», 
«Духа» і «Природи» як почуття конфліктності між світом і людиною, а 
також бажання подолати його, що розкривається у різних формах 
ідеалів гармонії або єдності зі світом, які є базисними 
соціокультурними детермінантами морально-ціннісного відношення до 
природи в сучасному суспільстві.   

Спрямованість світоглядних настанов щодо природного оточення 
залежить від емоційно-психологічних, когнітивних і праксеологічних 
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особливостей освоєння природної дійсності. Емоційно-психологічний 
аспект ціннісного вибору включає розгляд навколишнього світу з 
погляду його «прийняття» (світоствердження) або «неприйняття» 
(світозаперечення). Будучи виразом особистісного світовідношення, ці 
настанови фіксують інваріантні для будь-якої культури засоби взаємодії 
з природою, що визначаються характером вірувань, індивідуальними 
психологічними перевагами, а також конкретною життєво-смисловою 
ситуацією людини.   

Специфіка когнітивних засобів поводження з природною 
реальністю обумовлює певні типи ціннісних орієнтацій стосовно 
природи – від суб’єкт-об’єктних до інтерсуб’єктивних (суб’єкт-
суб’єктних) та об’єктивованих безсуб’єктних (об’єкт-об’єктних) 
бінарних опозицій як раціональних передумов ціннісного орієнтування. 
Суб’єкт-об’єктний підхід до природної дійсності репрезентує 
новоєвропейські ціннісні ідеали, що поступово витискуються 
інтерсуб’єктивною і безсуб’єктною моделями етичної взаємодії з 
природою. Також в останні десятиліття все більш розповсюдженою 
стає настанова, що припускає зняття зазначених бінарних опозицій 
через децентрацію людського «Я» і спрямованість на ідеали єдності.  

Подібна типологізація надає можливість подивитися на проблему 
етико-ціннісного ставлення людини до природи як проблему 
онтологічну, а не лише етичну чи господарську. Загалом, основним 
протиріччям багатьох етичних теорій є неврахування саме цього 
аспекту осмислення сутності, зокрема, екологічних проблем.  

Нарешті, розгляд природи як «світу» (чи «спільно світу»), причому 
світу не об’єктивованого, а створеного нашим власним ставленням, 
осмислення свого місця у всесвіті як зовнішньому, так і внутрішньому, 
передбачає сутєві зміни у розумінні форм здійснення морально-
ціннісного вибору як вибору у зоні своєї власної відповідальності 
(відповідальності як перед іншими людьми, суспільством у цілому, 
іншими живими істотами та всією природою).  

На жаль, навіть на початку ХХІ століття можна бачити подальше 
відокремлення «пояснювальної» і «розуміючої» методологій у сфері 
ціннісного пізнання природного світу, що призводить до монополізації 
ідеології статегічно-інструментальної раціональності, у рамках якої 
відносини з природною дійсністю залишаються ціннісно-нейтральними. 
Альтернативою стратегично-інструментальній раціональності є 
комунікативна раціональність, що виступає підставою побудови 
моделей морально-ціннісного відношення до природи в сучасному 
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суспільстві, оскільки завжди сполучена з певною оцінкою 
навколишньої дійсності. Визнання нероздільності «пояснювальної» і 
«розуміючої» методологій, їхньої взаємної обумовленості, нерозривної 
єдності і протилежності, дає можливість формулювати єдину стратегію 
морально-ціннісного відношення до природного оточення.  

 Під впливом змін соціально-історичної ситуації, викликаних 
загальною кризою цінностей культури індустріального типу, а також 
актуалізацією екологічної проблематики, зростає значимість 
колективних дій у прийнятті тих або інших рішень. Це призводить до 
переосмислення основ етичної взаємодії з природою, яке формується в 
категоріях екзистенціальної, граничної ситуації, пов'язаної з 
усвідомленням загрози екологічної катастрофи і загибелі людства. У 
результаті цього процесу утилітарно-прагматичний підхід до 
природного середовища замінюється морально-ціннісним, а найбільш 
значимими стають стратегії, орієнтовані на гармонізацію відношень із 
природою. Також глобалізація економічних, політичних, 
соціокультурних аспектів буття сучасної людини, поширення 
різноманітних «ризиків», у тому числі й екологічна криза створюють 
підстави для формування ідей сталого (стійкого, збалансованого) 
розвитку як моделі комплексного підходу до вирішення всього блоку 
існуючих економіко-еколого-соціальних проблем.  

На підставі проведеної типологізації моральних цінностей можна 
(хоча й досі умовно) виділити загальні стратегії морально-ціннісного 
відношення до природи у сучасному суспільстві, що визначаються 
техноцентричною, екоантропоцентричною та природоцентричною 
світоглядними позиціями як виразом суб’єкт-об’єктного, 
ітерсуб’єктивного й безсуб’єктного (об’єкт-об’єктного) типів 
світовідношення. Основні компоненти техноцентричного підходу до 
природної дійсності - відношення до природи як до об’єкта, визнання її 
потенційно пізнаваної і керованої за допомогою науково-технічного 
інструментарію. Екоантропоцентризм припускає центрування на 
індивідуально-суб’єктивних або комунікативно-суспільнісних аспектах 
етичної мотивації. При цьому природа визначається своєрідним 
квазісуб’єктом діалогічних взаємовідносин із людським 
співтовариством. У рамках природоцентричної світоглядної позиції 
природне буття і природні істоти наділяються самоцінною значимістю, 
а проблема виживання вирішується в категоріях родового або видового 
інтересів, оскільки культура осмислюється як цілком інтегрована 
природою.  

Взаємодія між різноманітними стратегіями морально-ціннісного 
відношення до природи носить напружений і конфліктний характер, 
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оскільки кожна з них виражає протилежні ціннісні парадигми і цільові 
настанови. Техноцентрична стратегія поступово витискується 
екоантропоцентричною та природоцентричною, між котрими і 
розгортається основний конфлікт і боротьба за сфери визнання у 
суспільстві. Одночасно, можна говорити про методологічну 
обмеженість зазначених стратегій морально-ціннісного відношення до 
природи і необхідність їхнього взаємного довизначення.   

У цілому, процес легітимації цінностей, спрямованих на 
гармонізацію відношень «суспільство-особистість-природа», 
характеризується багатоаспектністю умов і засобів його здійснення. Він 
торкається таких рівнів людського світовідношення як індивідуально-
особистісний, міжособовий, груповий, спільнісний, а також рівень 
родового і видового виживання.   

Основними засобами легітимації моральних цінностей як основ 
взаємодії суспільства і природи є етика відповідальності, а також 
екологічна етика. Етика відповідальності, що будується за принципом 
залученості членів суспільства у комунікативну взаємодію один з 
одним (діалогічний тип відповідальності), або через створення 
одностороннього  зв'язку з предметом турботи як усвідомленням 
зобов'язання перед ним (монологічний тип відповідальності) задає 
свідомі параметри ціннісних мотивацій. Екологічна етика як етика 
виживання людського співтовариства і збереження природних систем 
носить суто імперативний характер і тому довизначає ціннісний вибір 
індивідуума, охоплюючи не тільки сферу комунікації, але і сферу 
господарських відношень.   

Підвищення ступеня визнання у суспільстві моральних цінностей 
як основ взаємодії суспільства і природи можливо тільки у випадку 
виявлення доповнюваних і корельованих між собою характеристик 
стратегій морально-ціннісного відношення до природи, врахування 
онтологічних засад осмислення природи як «світу». Постійна 
напружена взаємодія різноманітних ідеологічних напрямків сучасної 
етичної думки відбиває соціокультурну динаміку моральних цінностей, 
що у майбутньому буде протікати в напрямку посилення конфлікту між 
морально-етичними настановами природоцентричної та 
екоантропоцентричної ідеології.  

Якій бути етиці взаємодії суспільства з природою – питання 
комплексної і системної зміни пріоритетів розвитку сучасної культури 
як культури екологічної, спрямованої на поширення різних форм 
соціальної відповідальності, розглянутої під кутом особистісного 
вибору у зоні осмислення кожним природи як його власного 
спільносвіту. 
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У монографії обґрунтовано сутність та закономірності 

формування морально-ціннісної культури відносин суспільства до 
природного оточення. В результаті реконструкції ціннісної картини 
сучасності в контексті екологічної проблематики виявлено базисні 
соціокультурні детермінанти морально-ціннісного відношення до 
природи, охарактеризовано основні стратегії морально-ціннісного 
відношення до природи, розглянуто умови і засоби легітимації у 
сучасному суспільстві моральних цінностей, орієнтованих на 
гармонізацію відносин у системі «суспільство-природа»,  розкрито 
змістовні особливості та обмеження застосування у соціальній 
практиці етики відповідальності та екологічної етики.  

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх 
зацікавлених проблемами екологічної аксіології та етики, морального 
виховання та культури. 
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