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ІСТОРІОГРАФИ, ДЖбРШЗНАвСТВОі методика історичного дослідження
УДК 159.955 

Олексій ЯСЬ,
кандидат  іст оричних наук, 

ст арш ий науковий  
співробіт ник Ін ст и т ут у  

історії У країни  
Н А Н  У країни

ш с л і в  «стиль мислення» ви
кликає різноманітні асоціації в ак а 
демічном у середовищ і. Своєрідне 
його сприйняття та тлумачення спос
терігаємо не тільки  в багатьох науко
вих студіях, а й на вербальному рівні. 
Зокрема, це поняття використовують 
для відображ ення інтелектуальної 
неповторності різних видів творчої 
діяльності включно із соціокультур- 
ними умовами її побутування. Адже 
зазначений термін містить величез
ний інструментальний потенціал для 
м етодологічних трансф орм ац ій  та 
концептуальних рефлексій. Відтак 
багатство асоціацій продукує розма
їття контекстів, у яких  він застосо
вується. Б ільш  того, така  ш ирока 
циркуляц ія  перетворює стиль мис
лення на вельми популярну метафо
ру, якою  послугується чимало на
уковців. Її привабливість, мабуть, 
пов’язана зі змістовим динамізмом, 
що дає змогу досить вільно викорис
товувати її в інструментальному пла
ні, кардинально зміню вати ракурс 
висвітлення незалежно від ступеня 
загальності тієї чи інш ої дослідниць
кої проблематики.

Загалом цей термін уживають для 
окреслення індивідуальних рис твор
чості конкретного вченого або мисли
теля, стереотипних норм і соціопсихо- 
логічних, ціннісних установок у до
слідницькій праці, світоглядних та ме
тодологічних орієнтацій у межах на
укових напрямів і ш кіл, зрештою, для 
позначення своєрідної соціо- й етно-

О. Ясь, 2006

Історичний 
ж урим

ПОНЯТТЯ «СТИЛЬ
М И С Л ЕН Н Я»:
Ф УНКЦІОНАЛЬНІСТЬ,
ЗМ ІСТ, ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЛЙ 
ПОТЕНЦІАЛ

культурної матриці певної доби науко
вої та суспільно-політичної думки.

Вочевидь мінливість інструменталь
ного застосування зазначеного термі
на щодо різноманітних об’єктів ви
вчення суттєво ускладнює його змісто
ву локалізацію . Вона зазвичай зале
жить від тієї термінологічної конс
трукції, в яку вмонтовують означене 
поняття, але вповні не вичерпується 
призначеною сферою вжитку. За вели
ким рахунком, ідеться про самобутній 
баланс авторських пріоритетів та по
воротів думки, що визначається низ
кою сформульованих питань, покладе
них в основу відповідної дослідниць
кої програми.

Утім, попри авторські устремлін
ня, як і відображаються в інструмен
тальному використанні зазначеної де
ф ініції, залиш ається досить широ
кий простір стосовно її тлумачення, 
що виявляється в розмитих змісто
вих межах.

Щодо діапазону функціонального 
призначення поняття «стиль мислен
ня», то він сприймається у надзвичай
но широкому розумінні. Очевидна по- 
ліфункціональність дефініції значною 
мірою формується тими численними 
контекстами, в яких вона вживається 
в наукових студіях. Водночас багат
ство потенційних сенсів та сфер уж ит
ку зумовлює її функціональний син
кретизм.

Впадає в око й надзвичайна метафо
ричність терміна, особливо для позна
чення явищ  і процесів, що відбува
ються у відмінних, але перехресних 
сферах буття. Ц я нелінійна, поліви-

№ б
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Поняття «стиль мислення»: функціональність,
зміст, інструментальний потенціал 1

мірна взаємодія з різними ступенями 
інтенсивності породжує надзвичайно 
динамічну, інколи калейдоскопічну 
зміну контекстів розгляду. Відтак ви
никає потреба в особливій пластично
сті мовних засобів, щоб адекватно пе
редати складні соціокультурні, соціо- 
психологічні механізми взаємодії та 
багатство їх смислів.

Не випадково існує навіть своєрід
ний метафоричний ряд схожих, похід
них дефініцій, утворених від родового 
поняття «стиль», як і досить поширені 
в соціогуманітаристиці: стиль життя, 
стиль керівництва, стиль культури, 
стиль лідерства, стиль людини, стиль 
поведінки, стиль пояснень, стиль ро
боти тощо [1]. Причому кожна з них 
зберігає стійке і водночас універсаль
не смислове ядро родової основи по
при мінливість інструментального за
стосування та функціонального при
значення цієї низки термінів.

Загалом варто вести мову про ре
презентацію в похідних дефініціях пев
ної змістової сутності (соціокультур- 
ної, ціннісної, гносеологічної, онто
логічної, ідеологічної та ін.). Остання 
різниться ступенем загальності сти
льових ознак залежно від способу їх 
представлення й адресної спрямова
ності. Таким у найзагальніших рисах 
постає поняття «стиль мислення» при 
першому розгляді.

Родовий термін «стиль» походить 
від грецького слова стйА.сх; (лат. s t i 
lus), що первісно означало стебло. 
З поширенням писемності ним стали 
називати паличку для письма з кіст
ки або металу, загострену з одного 
кінця, щоб писати на восковій дошці, 
й тупу, у формі лопатки чи кулі, з ін 
шого кінця, щоб витирати написане. 
Звідси походить давній вираз «обер
нути стиль», тобто витерти написане 
на воску.

Латинське stilus згодом переходить 
із практики письма у сферу мови -  ан
тичної риторики та поетики [2]. Від
так стиль стає явищем мови. Цим сло
вом позначали літературну мову, ін
дивідуальну творчу манеру письмен

ника чи оратора тощо. Іноді його ви
користовували в оцінному значенні. 
Приміром, Теофан Прокопович, автор 
відомого трактату про риторичне мис
тецтво, вважав, що стиль -  це гарна, 
правильна, вишукана та виразна мо
ва, яка застосовується адекватно до 
тих чи інших обставин [3].

Згодом різні значення цього терміна 
диференціюються. Під ним розуміють 
склад мови, особливості її використан
ня в поезії та прозі, зображальні засо
би, зокрема різноманітні тропи та фі
гури, типи і форми мови тощо [4]. Від
бувається специфікація різноманітних 
смислів стилю на багатьох рівнях фун
кціонування мови: персональному, гру
повому, жанровому, хронологічному, 
етнокультурному, соціальному, дисцип
лінарному тощо.

Пізніше викристалізовується розу
міння художнього стилю як  явищ а 
мистецтва та культури. Втім, воно ви
різнялося мінливістю ознак залежно 
від виду мистецтва або пам’яток куль
тури, як і породжували неабияке роз
маїття інтерпретацій та оцінок. Тому 
в мистецтво- та літературознавстві 
поступово трансформується тлумачен
ня поняття «стиль»: від трактування 
цієї дефініції як  сукупності певних оз
нак у формі та змісті, технічних при
йомах та засобах мистецького вира
ження, цілісності образної системи -  
до розуміння як  певного типу худож
нього бачення і мислення, як  способу 
осягнення світу та місця людини в 
ньому. Наразі важливого значення на
була організуюча функція стилю, яка 
передбачала розгляд фрагмента твору 
або уривок тексту з перспективи сти
льової цілісності. Водночас склалося 
два основних тлумачення стилю: мо
вознавче, лінгвістичне та мистецько- 
художнє. Вони хоча й співвідносилися 
м іж  собою, але мали відмінні площи
ни циркуляції.

Зрештою, історія мистецтва і літе
ратури стала розглядатися і висвітлю
ватися з перспективи чергування та 
змагання художніх стилів. Відтак до 
культурологічної мутації родового по-
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няття «стиль» на зламі ХІХ-Х Х ст. за
лишався один крок.

Кардинальні зруш ення в соціогу- 
манітаристиці спричинив неоканті- 
анський поворот. Він не тільки транс
формував основоположні уявлення в 
цій царині, яку  відтепер ототожню
вали з науками про культуру/дух та 
світом цінностей [5], а й упровадив 
інструментальне розум іння ролі і 
функцій понять та категорій. Засад
ним положенням ц ієї версії транс
цендентального ідеалізму була дум
ка  про внутріш ній зв’язок м іж  об’єк 
тами чи предметами, який  не зале
ж ить від емпіричного спостережен
ня, а конструю ється у свідомості 
через поняття, що власне формують 
зміст знання.

Уже на початку XX ст. стиль стає 
одним із головних понять тогочасної 
естетики та культурології, з якою по
в ’язується загальний образ («облич
чя») певної культурної/духовної доби. 
В такому сенсі його вж иває, напри
клад, Освальд Ш пенглер [6], який на
віть використовує термін «стиль куль
тури» [7]. Відтак родове поняття та 
його похідні дефініції дедалі ширше 
застосовуються для позначення со- 
ціокультурної єдності різноманітних 
форм, явищ  та процесів з обсягу люд
ського буття.

Та найприкметнішою рисою тодіш
ньої ситуації в пізнанні була переорі
єнтація вчених-гуманітаріїв на вивчен
ня повсякденності соціального ж иття, 
його культурного тла та пов’язаних із 
ними колективних і індивідуальних 
свідомостей.

Саме на перехресті неокантіанської 
парадигми та соціоцентричної тради
ції пізнання у першій третині XX ст. 
відбулася формалізація похідного по
няття «стиль мислення». Питання 
щодо впровадження цієї дефініції по
требує уточнення. Зазвичай її поши
рення пов’язують із теорією стилів 
людського мислення німецького соціо
лога та філософа угорського поход
ження Карла Маннгейма. Майже од
ночасно з німецьким ученим цей тер

мін використовував польський лікар 
та філософ Людвік Флек [8], а також 
деякі інші науковці.

Зауважимо, що в радянському на
укознавстві тривалий час заслугу вве
дення до широкого обігу поняття 
«стиль мислення» приписували ні
мецькому фізику Максу Борну, зокре
ма посилалися на його відому працю 
«Стан ідей у фізиці» (1953) [9]. Борн, 
у свою чергу, посилався на листуван
ня зі своїм колегою, швейцарським 
фізиком-теоретиком Вольфгангом Па- 
улі, та застосовував цей термін для оз
начення «загальних тенденцій думки, 
що повільно змінюються та створюють 
певні філософські періоди з характер
ними для них ідеями у всіх галузях 
людської діяльності, у тому числі в 
науці» [10].

Отже, можемо припустити, що по
ява поняття «стиль мислення» була 
результатом колективної творчості на 
міждисциплінарному рівні.

Первісно ця термінологічна нова
ція, мабуть, постала у контексті спроб 
К. М аннгейма виокремити групові 
стереотипи мислення, породжені від
повідним соціальним середовищем. 
По суті, йшлося про складне сполу
чення соціальних, культурних та пси
хологічних чинників, як і продукува
ли сталі норми свідомості, що утворю
вали суб’єктивний образ -  «консерва
тивний стиль мислення» [11]. Манн- 
гейм вважав, що соціальне буття є 
складним історичним процесом, який 
у різні епохи породжує відмінні ж ит
тєві домінанти, що можуть мати еко
номічний, релігійний та інший харак
тер. Вони і визначають стиль доби. На 
його думку, в межах тієї чи іншої до
би існують відмінні соціальні консте
ляції, як і зумовлюють існування різ
них «стилів мислення» або «розумо
вих позицій».

Власне теорія німецького вченого, 
очевидно, виникла на підставі аналізу 
перехресних контекстів стилю як ес
тетичної та соціологічної дефініції 
[12]. Причому Маннгейм виходив з 
гносеологічних потреб, пов’язаних із
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поліпшенням дослідницького інстру
ментарію для вивчення складних про
цесів та явищ на гранях соціального, 
культурного і духовного ж иття. «Ко
жен, хто коли-небудь до кінця проду
мав яку-небудь теорію, аж до її зв’яз
ків з живим ж иттям, хто брав участь 
у соціальній боротьбі або хоча б у про
цесі суспільного життя зміг проник
нути в різні соціальні прошарки, дій
де висновку, що соціальна боротьба ві
дображається також в етичних кон
цепціях, образах думок і модах, які 
взаємозв’язані один з одним; що стиль 
життя і стиль мислення є передовими 
лініями боротьби, в ході якої здійсню
ються безпосередньо зримі конфлікти 
та тертя в економічній і політичній, 
орієнтованій на владні структури, 
сферах... Таким чином, якщ о дослід
ник має намір зробити завданням со
ціології культури та дослідження ідео
логії не лише вивчення таких взає
мозв’язків, де є безпосередня зацікав
леність, але й ті області, де йдеться 
тільки про опосередковане ангажуван
ня соціальних прошарків, то йому не
обхідно неодмінно удосконалити мето
ди дослідження», — зазначає німець
кий соціолог [13].

Теорія стилів мислення та загалом 
соціологія знання Карла Маннгейма 
здобули неабияку популярність у на
уковій і суспільно-політичній думці се
редини XX ст., хоча й оцінювалися 
вельми суперечливо, а деякими вчени
ми -  вкрай негативно [14]. Та попри 
розмаїття оцінок і тлумачень вона ві
дображала тогочасні дослідницькі ін- 
тенції багатьох учених, котрі прагну
ли відтворити переломлення соціаль
ного контексту науки в когнітивних 
процесах, а також надати йому певно
го сенсу.

Подібними мотивами керувався й 
польський дослідник Л. Флек, який 
прагнув окреслити соціокультурний 
вимір наукової діяльності, зокрема 
в історії медицини. Для реконструк
ції складного механізму цієї взаємодії 
він упроваджував понятійну зв’язку 
«стиль мислення »/«розумовий колек

тив», яка  мала заповнити гносеологіч
ні прогалини в студіях з історії науки. 
«Якщо визначити «розумовий колек
тив» як  співтовариство людей, що вза
ємно обмінюються ідеями чи підтри
мують інтелектуальну взаємодію, то 
він стане в наших очах одиницею роз
витку якої-небудь сфери мислення, пев
ного рівня знання та культури. Це і є 
те, що ми називаємо стилем мислен
ня», -  зазначає Флек [15].

В іншому місці польський учений 
подає вужче тлумачення стилю мис
лення, зокрема характеризує його як 
«спрямоване спостереження разом з 
відповідною ментальною та предмет
ною асиміляцією сприйнятого» [16]. 
Водночас стиль мислення фігурує в 
його студії як  своєрідна замкнена сис
тема, що створює певну гармонію вза
ємодії м іж  суб’єктом, одержаним 
знанням та об’єктом пізнання. Утім, 
стиль мислення забезпечує також гар
монію ілюзій і упереджень, яких не
можливо позбутися в межах цієї сис
теми [17]. Відтак автор пропонує до
сить складну модель, що враховує різ
ні інтерактивні чинники у формуван
ні наукового знання.

З такої перспективи функціонуван
ня науки розглядається Флеком як  іс
торичний зв’язок, взаємодія різних 
стилів мислення. На його думку, саме 
сплетіння різних поворотів мислення, 
позаяк вони пов’язані з усім обсягом 
знань, як і мають «розумові колекти
ви», часто приводить до виникнення 
сучасних наукових понять [18]. Таким 
чином учений демонструє соціокуль- 
турні витоки походження наукових 
фактів, визначаючи факт як  «резуль
тат певного стилю мислення» [19], 
«понятійну структуру, яка  відповідає 
стилю мислення, котру можна вивчи
ти з історичного, індивідуально- та ко
лективно-психологічного поглядів » 
[20]. Варто зазначити, що свої думки 
автор, лікар з великим практичним 
досвідом, ілюструє численними і до
сить специфічними прикладами з істо
рії дослідження хвороб протягом кіль
кох століть.
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Взагалі термінологічна пара Л. Фле- 
ка мала відобразити соціокультур- 
ний зміст когнітивної свідомості «ро
зумового колективу» як  у діахронно- 
му, так і в синхронному розрізі. Во
на певною мірою нагадує понятійну 
зв’язку  «парадигма»/«наукова спіль
нота» американського історика науки 
Томаса Куна. Недаремно останній 
розглядав студію Ф лека як  предте
чу багатьох своїх ідей [21]. Подібну 
термінологічну конструкцію  («стиль 
м ислення»/«соціальний прошарок») 
використовував і К. М аннгейм. Щ о
правда, німецький учений прагнув 
з ’ясувати соціальні та культурні ви
міри консерватизму як  ідеології та 
політичної доктрини, тобто керував
ся дещо відмінною дослідницькою мо
тивацією.

Зауважимо, що і М аннгейм, і Флек 
передусім виходили з ідеї культур
ної, точніше, соціокультурної своє
рідності та гетерогенності тієї чи ін
шої історичної доби. Ц я думка нале
ж ить до засадних положень теорії 
«стилів мислення» у варіаціях обох 
учених. Н априклад, Флек був пере
конаний, що кож на «історична куль
турна доба» є соціальною структу
рою, що має свої домінуючі концеп
ції, але водночас зберігає інтелекту
альні залиш ки минулого та містить 
зародки майбутнього [22]. Подібну 
тезу знаходимо і в студіях Маннгей- 
ма, який  вваж ав, що «соціальний 
прошарок не створює свій стиль мис
лення з нічого, що він вростає у вже 
існуючу картину світу і систему мис
лення, сприймаючи незвичайну для 
нього, до того часу, можливо ту, яка  
існувала лиш е в зародку, тенденцію 
дум ки , підкорю ю чи її завданням  
функцій, що зм інилися, і тільки в та
кий спосіб згодом перетворюючи її на 
щось справді нове» [23].

Вважається, що поява чи, вірніше, 
поступове перетікання терміна «стиль 
мислення» в радянський інтелектуаль
ний простір відбулося в 60-70-х роках 
[24]. Спершу його вж ивали переваж
но в студіях з наукознавства, а та-
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кож  у працях, що порушували фі
лософські проблеми історії науки. 
Щ оправда, ця термінологічна нова
ція ширилася здебільшого без зазна
чення джерела походження, а відтак 
у відриві від первісних теорій «стилів 
мислення» К. М аннгейма, Л. Флека 
та ін. Такі передумови поширення по
няття у радянській науці спричинили
ся до досить специфічних спроб його 
тлумачення та інструментального ви
користання.

Первісно цей термін розуміли до
сить вузько. Зокрема, вважали, що 
стиль мислення складається з певних 
правил, переважно уявних, як і ви
значають алгоритм наукового дослід
ж ення [25]. Іноді його розглядали 
як  детермінанту стратегії наукового 
пош уку та дослідницької програми 
[26], певний канон [27], за яким бу
дується світ науки в ту чи іншу істо
ричну добу, тощо. У ширшому сенсі 
поняття трактували як  сукупність 
характерних норм мислення певного 
історичного періоду, загальновизна
них уявлень про ідеальне наукове 
знання та відповідні способи його от
римання [28].

Дехто з дослідників характеризував 
стиль мислення як  «логічну форму 
(структуру), яка  визначається стан
дартними уявленнями (системою к а 
тегорій, ідей, принципів) тієї теоре
тичної системи, яка  відповідає істо
рично конкретній формі витлумачен
ня детермінації процесів і явищ  дій
сності та визначає як  загальні, так 
і окремі способи розгляду об’єктів, 
тобто методологію та методику кон
кретних досліджень» [29]. За афорис
тичним висловом одного з учасників 
тодішніх дискусій, «стиль мислення -  
це те, що витає в науковій сфері, ви
ражає «дух» наукового мислення сво
го часу» [ЗО].

Щодо функцій терміна, то вважало
ся, що головною з них є інтеграція на
укових знань та гносеологічного ідеа
лу [31]. Обстоювалася також теза про 
двоїсту природу стилю мислення: за
гальну (властиву певній історичній до-
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бі в цілому) та предметну, або дисцип
лінарну (характерну для певної на
уки) [32]. Водночас виокремлювали й 
організаційно-структурну ф ункцію , 
зокрема наголошували, що стиль мис
лення «організовує процес наукового 
пізнання відповідно з певним зразком, 
еталоном наукової теорії» [33]. Зок
рема, деякі науковці послуговувалися 
цим поняттям для позначення сукуп
ності способів і методів організації 
знань у цілісні системи [34].

Загалом стиль мислення розглядав
ся як  операційний термін для харак
теристики загальної картини світу на
уки певної доби [35]. Зрештою, в більш 
чи менш усталеному вигляді ця де
фініція вживалася у парній терміно
логічній конструкції «стиль мислен
ня»/«ідеал науковості». Така специфі
ка застосування зумовлювала доміну
вання нормативної функції поняття. 
Відтак його змістове наповнення ко
ливалося, зазвичай у межах тлума
чення зазначеної нормативності, яка 
набувала то універсальних рис ідеаль
ності, то приземлених ознак стереоти
пу, алгоритму, канону, традиції, ло
гічної структури, пріоритету в дослід
ницькій стратегії тощо.

Утім, на зламі 70-80-х  років від
бувається перегляд тлумачень сенсу 
терміна і його функціонального при
значення, пов’язаний зі спробами роз
глянути стиль мислення з перспекти
ви ціннісних, а згодом -  соціокуль- 
турних характеристик. Відтак гносео
логічне розуміння цього поняття, 
зокрема його нормативної та органі
заційно-структурної функцій, посту
пається трактуванню його як  знака, 
носія соціокультурного, ціннісного 
змісту наукового знання [36]. Подіб
ні зрушення простежувалися не тіль
ки у філософській та наукознавчій 
літературі, а й у деяких історичних 
працях. Приміром, у 1978 р. вийш ла 
друком монографія історика-медіє- 
віста Леоніда Б аткіна «Итальянские 
гуманисты: стиль жизни и стиль мыш 
ления». За старою радянською тра
дицією автор обійшов увагою поход-
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ж ення поняття, винесеного у назву 
його студії.

Достеменно невідомо, якими моти
вами керувався вчений: обмеженим 
обсягом монографії, міркуваннями ідео
логічної лояльності, а можливо, вва
ж ав, що питання походження цього 
терміна є другорядним з перспективи 
провідних дослідницьких завдань. Од
нак його внутріш ні рефлексії щодо 
предметної області праці виразно де
монструють самобутнє розуміння сти
лю мислення, яке істотно в ідрізня
ється від більшості тлумачень радян
ських філософів та істориків науки. 
Зокрема, Л. Баткін визначає предмет
не поле свого дослідження як  «історію 
культурної свідомості в найширшо- 
му сенсі», «стиль гуманістичного фі
лософствування: не стільки що (тут і 
далі виділено автором. -  О. Я.) мисли
ли (гуманісти. -  О. Я.), скільки як  во
ни це робили» [37].

Причому головна мета монографії, 
сформульована істориком, полягає в 
тому, щоб «з’ясувати культ урний  
сенс групової спільноти гуманістів» 
[38]. Таке розуміння терміна не т іл ь
ки виказує дослідницькі устремлін
ня автора на відтворення соціокуль
турного контексту групової свідомо
сті, а й продукує певні паралелі із 
згаданими теоріями К. М аннгейма та 
Л. Ф лека.

Можливо, це трактування запозиче
не із західної наукової літератури, а, 
можливо, стало наслідком спілкуван
ня з філософом Володимиром Бібле- 
ром, автором відомої монографії «Мыш
ление как  творчество» (М., 1975), 
яки й  репрезентував інтелектуальну 
традицію, започатковану видатним ро
сійським мислителем Михайлом Бах- 
тіним. Про ці творчі контакти свід
чать і сам Л. Баткін  [39], і відомий 
російський історик-м едієвіст Арон 
Гуревич [40]. Зрештою, стиль мислен
ня в інструментарії Баткіна слугує 
досліднику засобом виявлення специ
фічних рис свідомості італійських гу
маністів як  особливої групової спіль
ноти [41].
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Упродовж 80-х років досліджуване 
нами поняття дедалі більше пов’язу
ють із культурним тлом певної епохи, 
зокрема її аксіологічними вимірами. 
Відтак стиль мислення розглядають 
як  особливий феномен культури, що 
відіграє неабияку евристичну роль у 
наукознавстві [42], а також ототож
нюють його з консервативною складо
вою в пізнавальному процесі [43]. 
Приміром, російський філософ Олек
сандр Кравець вважав, що «стиль мис
лення характеризує спосіб думання, 
який відповідає історичній добі, за
гальноприйнятим стереотипам інте
лектуальної діяльності. Він виявля
ється передусім у формах мислення, 
як і для певного історичного етапу роз
глядаються як  загальновизнані, як  та
кі, що відповідають духу епохи, ідеа
лу науковості. На відміну від науко
вих методів і теорій, як і неприховано 
(експліцитно) сформульовані та об
ґрунтовані, стиль мислення має харак
тер неочевидного ціннісного знання 
про правильні канони пізнання, як и 
ми керується наукова спільнота» [44]. 
Більш  того, вчений навіть обстоює 
думку, що певна інтелектуальна тра
диція спирається на відповідний стиль 
мислення [45].

Проте, мабуть, найяскравіше про сут
тєві зрушення у тлумаченні терміна 
«стиль мислення» свідчать його мета
форичні визначення як своєрідного ін
терфейсу м іж  культурою та природо
знавством, як  посередницької ланки 
між наукою і соціумом [46]. Зазначи
мо, що такі тлумачення впритул під
водили до думки про механізми цін
нісного відбору і трансляції норм ра
ціональності, як і відповідають певно
му типу культури.

Отже, стиль мислення впродовж 
80-х років розглядається в ш ироко
му соціокультурному сенсі, поза ме
ж ам и зм істу  власне предметного 
знання. Ф актично цей термін засто
совується для позначення уявлень, 
образів, моделей, норм і зразків, як і 
побутують у глибинних ш арах свідо
мості вчених та створюють первинні
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схеми пізнавальної діяльності певної 
доби. Та найважливіш ою видається 
трансформація ідеї тотальних, моно
літних стилів наукового мислення 
(класичного, некласичного, постне- 
класичного і под.), яка  до того часу 
домінувала у філософських працях 
та студіях з наукознавства. Нато
мість постають думки про диференці
ацію стильових утворень, визнання 
їх розмаїття та нерівномірності по
ш ирення у різних сферах соціокуль- 
турного буття.

Зауважимо, що така констатація бу
ла надзвичайно важливою для інстру
ментального застосування поняття, 
оскільки давала змогу гнучко зміню
вати рівень загальності, а відтак і ра
курс висвітлення (наприклад: роман
тичний стиль мислення, стиль мис
лення харківських романтиків, герої- 
ко-художній стиль мислення М. Кос
томарова, критично-аналітичний стиль 
мислення М. Максимовича). Адже 
стиль мислення відтепер сприймався 
як  термін з багатьма динамічними 
смислами.

Істотно розширився й функціональ
ний діапазон дефініції. Якщо раніше 
стилю мислення відводили здебільшо
го нормативну та організаційно-струк
турну функції, то протягом 80-х років 
до кола останніх включили аксіоло- 
гічну (ціннісної орієнтації), комуніка
тивну, регулятивну та соціалізуючу 
функції [47].

Таким чином, наприкінці радян
ської доби стиль мислення сприймав
ся як  термін поліфункціонального 
призначення з рухливою варіативні
стю сенсів та великим інструменталь
ним потенціалом на міждисциплінар
ному рівн і. Впродовж останнього 
двадцятиліття ця дефініція набуває 
значної популярності, широко засто
совується в багатьох соціогуманітар- 
них дисциплінах, зокрема в історіо
графії. Стиль мислення фіксується і в 
термінологічному апараті історичної 
науки та соціогуманітаристики, зок
рема в дидактичних посібниках [48] і 
словниках [49].
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Зауважимо, що в сучасну добу це 
поняття трактується по-різному. При
міром, філософи розглядають стиль 
наукового мислення як  засіб метатео- 
ретичного дослідження структури та 
динаміки науки, зокрема, визнача
ють його як  «сукупність методологіч
них регулятивів, ідеалів та норм» 
[50]. Водночас вони визнають і важ 
ливу його роль як  своєрідного транс
лятора ціннісних пріоритетів певно
го історичного часу. Історики акцен
тують увагу на соціокультурному кон
тексті застосування поняття, що дає 
змогу простежити зв’язок науково- 
пізнавальної діяльності з культурним 
та соціальним середовищем тієї чи 
іншої доби, тобто виявити індивіду
альні риси творчості вченого або спе
цифічні стильові характеристики пев
ної академічної спільноти. Його про
понують використовувати і для гене
ралізації уявлень про науково-істо- 
ричний процес, який  розглядають із 
перспективи зміни й конкуренції сти
лів мислення [51].

Відомі спроби опрацювання творчої 
спадщини визначних українських уче
них, зокрема В. Липинського, із залу
ченням класичної теорії стилів люд
ського мислення К. Маннгейма [52]. 
Однак у царині української та всієї 
пострадянської гуманітаристики нині 
побутують також  інш і чинники, як і 
продукують кардинальні термінологіч
ні мутації.

Насамперед варто вказати на інте
лектуальну хвилю лінгвістичного по
вороту, яка докотилася до пострадян
ського інтелектуального простору ли
ше в останні два десятиліття, почина
ючи з 90-х років. Вона спричинилася 
до перегляду самого родового терміна 
«стиль», позаяк, за висловом Ф ран
кліна Анкерсміта, постало питання 
перенесення цього поняття з історії 
мистецтва на загальну історію люд
ства [53]. Згадаємо хоча б відому кон
цепцію «модусів історіографічного сти
лю» американського вченого Гейдена 
Уайта, який тлумачить історичні пра
ці у світлі певних комбінацій трьох

дослідницьких стратегій (модусів): ар
гументації (формізм, органіцизм, ме
ханіцизм, контекстуалізм), ідеологіч
ного підтексту (анархізм, консерва
тизм, радикалізм, лібералізм) та побу
дови сюжету (роман, комедія, траге
дія, сатира) [54]. Нині її розглядають 
як  пошук відповідності м іж  певним 
фрагментом минувшини та тією час
тиною мови, яка  найкращ е її пред
ставляє [55].

Ці впливи почасти споглядаємо і в 
сучасному побутуванні похідної дефі
ніції «стиль мислення», зокрема в на
укознавстві. Приміром, дехто з уче
них вважає, що стиль наукового мис
лення «інтегрує умови розуміння тек
стів відповідно до їх соціокультурного 
контексту і когнітивного змісту, ре
гулює виникнення та зміну смислів, 
тобто формує і поширює загально
прийнятий контекст наукового пізнан
ня» [56]. Подібні підходи незаперечно 
свідчать про постмодерністські впли
ви, хоча і демонструють прагнення 
пов’язати їх із традиційним тлумачен
ням цього терміна.

Так чи інакш е, поняття «стиль 
мислення» на сьогодні має неаби
який  інструментальний потенціал. 
Адже розмаїття м одиф ікацій «плава
ючих» смислів цього терміна доско
нало відображає сам дух креативно- 
сті, який  ш ириться в соціогуманіта- 
ристиці загалом та в історичній на
уці зокрема.

Насамкінець варто звернути увагу й 
на термінологічні конструкції, в яких 
нині використовується вказане понят
тя: «стиль мислення»/«соціокультур- 
на система», «стиль мислення »/«ідеал 
науковості», «стиль мислення»/«образ 
науки», «стиль м ислення»/«дослід
ницька програма»/«картина світу» та 
ін. Наведені понятійні сполучення не 
тільки демонструють багатство кон
текстів інструментального застосуван
ня стилю мислення, а фактично вияв
ляють різні пласти когнітивної свідо
мості та їх змістові маркери.

Крім того, у стильових рисах твор
чості (універсальних, загальнонаціо-
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нальних, регіональних, жанрових, гру
пових, персональних та ін.) відобра
жено ставлення особистості (науков
ця, письменника, митця), наукового 
колективу чи спільноти до навколиш 
нього світу, зокрема способи його усві
домлення та розуміння.

З такої перспективи стиль мислен
ня дає змогу розглядати різноманітні 
аспекти діяльності суб’єкта (вченого)

у відмінних соціокультурних середо
вищах, зокрема характеризувати спе
цифіку його світосприйняття та на
укових поглядів, творчі мотивації, 
дослідницькі пріоритети і ціннісні 
орієнтації, персональну позицію, міс
це у професійній спільноті та роль у 
неформальному творчому колективі 
(напрям, течія, ш кола, гурток, гру
па) тощо.
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SUMMARY
The definition «style of th inking», its functional, substantial, and instrum ental aspects 

has been considered in this article in the broad historical context.
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