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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Початок ХХ століття став наочною 

ілюстрацією кризи розуміння людини. Цю кризу було послідовно експліковано 

у горизонті філософсько-антропологічного запитування. Представники цього 

вектору думки, у своїх дослідженнях, звертаючись до попередніх 

антропологічних проектів, констатують їхню суперечливість і неспроможність 

дати відповіді на питання про природу людини, її буття в світі. Однак ще 

одним важливим фактором, який мав неабиякий вплив на виникнення нового 

типу запитування про природу людини, слід вважати науково-технічний 

поступ, що з невпинною швидкістю розгортався на початку ХХ століття. 

Розширення технологічного апарату у соціально-культурному житті індивідів 

підважило усі попередні антропологічні проекти, які не брали до уваги фактор 

техніки, вважали його другорядним, «акцидентальним» тощо.  

Задля того аби зрозуміти актуальні тенденції сучасної антропології 

техніки, треба усвідомлювати той мисленнєвий фундамент, з якого вона 

постає. Структура останнього, у свою чергу, має складну і почасти 

синкретичну архітектоніку, аналіз і розуміння якої потребує звернення не до 

одного, а одразу до цілої низки різних філософсько-антропологічних проектів.  

Слід підкреслити, що антропологія техніки зазнала впливу німецької 

екзистенційної філософії. Зокрема, йдеться про роботи Карла «Духовна 

ситуація часу» [100] і «Витоки історії та її мета» [168], у яких питання про 

сутність техніки піднімається з усією ґрунтовністю і рухається у горизонті 

екзистенційного філософування. Вочевидь, до цього напряму необхідно 

зарахувати і праці Мартина Гайдеґера – «Питання щодо техніки» [156] і 

«Поворот» [151]. Окрім філософії екзистенції, варто також згадати не менш 

вагомі антропологічні концепції техніки Х. Ортегою-і-Гасетом [198], П.Т. де 

Шарденом [68], М. Бердяєвим [13], В. Беньяміном [12], Г. Йонасом [38] та 

інших мислителів. Представники класичної філософської антропології також 

запропонували власну відповідь на питання про природу взаємозв’язку техніки 
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і людини. Особливо інтенсивно це виявилось у антропологічних доктринах А. 

Гелена [135], О. Шпенглера [224], Ф. Юнгера [99], Х. Плеснера [207; 208], Е. 

Морена [62], Ж. Елюля [96], Г. Гебауера і К. Вульфа [134], Г. Блюменберга 

[109]  та ін.  

Сучасний етап осмислення феномену техніки тісно пов'язаний із так 

званим «медіальним поворотом», що розгорнувся у другій половині ХХ 

століття. Беззаперечно, найвідомішим представником цієї хвилі є Маршал 

Мак-Люен, один із засновників «торонтської школи медіа». Його головні праці 

– «Галактика Ґутенберґа: становлення людини друкованої книги» [186], 

«Усвідомлення Медіа: розширення людини» [188], «Медіум – це 

повідомлення» [187], «Закони медіа» [185] – залишаються актуальними 

дотепер.  

Європейські «медіальні студії» передовсім пов’язані з французьким 

структуралізмом, який зазнав впливу канадської школи медіа. У цьому 

контексті слід відзначити творчий спадок Ролана Барта, зокрема його 

«Міфології» [7] і «Системи моди» [8]. Ключовою постаттю для цього етапу 

також є Жан Бодріяр, який у своїх працях «Система речей» [19], «Символічний 

обмін і смерть» [21], «Симуляція і симулякр» [22] аналізує механізм 

виробництва і циркуляції знаків. Доречно згадати ще одного знакового 

фігуранта медіального повороту – Вілема Флюсера, чимало робіт якого було 

опубліковано вже після смерті філософа. У своїх відомих працях «Письмо та 

інші есеї» [129], «У всесвіті технологічного зображення» [128], Флюсер 

розвиває оригінальну теорію медіа та комунікації.    

Нинішня рецепція медіальної антропології – це складний синтез 

постструктуралістської філософії та сучасних cultural studies. Серед 

найголовніших дослідників останніх десятиліть варто відзначити Марка 

Постера, автора робіт «Інформаційний суб’єкт» [210] і «Інформацію будь 

ласка: Культура і Політика за доби цифрових машин» [209]. Не менш цікавими 

є дослідження Марка Хансена. Найвідомішими є такі його роботи: : «Втілений 
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Технезис: техніка поза письмом» [142], «Тіла у коді: інтерфейси в Нових 

Медіа» [141]. Третім представником цього напряму є Кетрін Хейлз, авторка 

праці «Як ми стали постлюдством?» [148], а також дослідження 

«Нанокультура. Імплікації нової технонауки» [149].  

Не менш цікавим інтелектуальним явищем у контексті «медіального 

повороту» є так звана «симетрична антропологія» Брюно Латура, який у своїх 

працях «Нового часу не було: есеї з симетричної антропології» [44] та 

«Дослідження модусів екзистенції» [170] по-новому переосмислює 

антропологічні питання взаємозв’язку людини і техніки. Продемонструвавши 

на початку своєї кар’єри творчий потенціал семіотичної методології в 

осмисленні проблеми взаємозв’язку людини і техніки, Б. Латур поступово 

рухається у напрямку більш масштабного антропологічного запитування про 

роль технологічного у конституюванні людського буття. Його 

антропологічний проект відкриває новий горизонт осмислення проблеми 

медіальності. Для французького філософа медіальність – це не просто 

процедура розширення меж людської суб’єктивності, а радше процес 

перманентної активності, який є характерним для будь-якого технологічного 

артефакту. Запропонована стратегія осмислення технологічної активності по-

новому оприявлює межі людської суб’єктивності, проблематизує контекст, в 

якому ця суб’єктивність постає і набуває власного оформлення. До цього 

напряму слід також зарахувати дослідження Джона Ло [173; 174]. Разом із 

фігурою Б. Латура варто згадати постать П. Слотердайка [223], який мав 

неабиякий вплив на творчість французького мислителя. Крім того, проект 

симетричної антропології відіграв неабияку роль у ґенезі одного з 

найважливіших напрямів сучасної онтології – спекулятивного реалізму. 

Ключовими представниками цієї школи є Грєм Харман [145-147], Квентін 

Меясу [189], Леві Брайянт [111-113]. Для спекулятивного реалізму вагоме 

значення мають праці «Спекулятивний поворот. Континентальний матеріалізм 

та реалізм» [233] і «Алюр речей. Процес і Об’єкт у сучасній філософії» [229]. 



7 

 

Нинішня антропологія техніки спирається на здобутки попередніх 

антропологічних проектів і водночас пропонує власну стратегію осмислення 

сутності людського буття, технологічної активності та їх взаємодії між собою. 

У зазначеному контексті доречно згадати про один з найголовніших сучасних  

напрямів цієї дисципліни – постфеноменологію. Засновником цього нового 

напряму феноменології є Дон Айді, відомий американський філософ, який 

сформулював ключові ідеї постфеноменології у таких своїх працях: «Техніки і 

Праксис» [164], «Постфеноменологія і технонаука» [163]. До цього напряму 

можна також зарахувати Пола-Пітера Вербеєка [211; 237; 238], Ендрю 

Фінберга [123; 124], Роберта Розенбергера [211], Евана Селінджера [212] та 

інших дослідників. Зараз постфеноменологія не лише активно розвивається у 

багатьох університетах США і Європи, але й перебуває у плідному діалозі з 

сучасними соціальними дослідженнями техніки (з-поміж найголовніших варто 

згадати Science Technology Studies), експериментальними науками, 

відгалуженнями технологічного дизайну тощо.   

З-поміж сучасних українських фахівців, дослідження яких до певної 

міри корелюють з темою дисертації, передовсім слід згадати праці О. Гомілко 

[25], В. Кебуладзе [41], А. Баумейстера [9], А. Богачова [16], А. Єрмоленко [34-

35], Т. Лютого [49], М. Мінакова [61], В. Менжуліна [53] та інших фахівців.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в межах науково-дослідної теми «Філософія в контексті 

культури: історія і сучасність». Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 

0110U001268 на кафедрі філософії та релігієзнавства Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». 

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є розкриття 

ґенези поглядів щодо взаємозв’язку людини і техніки у філософсько-

антропологічних дослідженнях ХХ-го і початку ХХІ ст.  

Відповідно до мети сформульовані завдання дослідження:   
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•  Виявити засадничі трансформації поняття техніки та 

концептуалізувати ключові модуси антропологічної активності 

техніки. 

•  Проаналізувати ґенезу головних етапів дослідження техніки у 

сучасних філософсько-антропологічних дослідженнях. Показати їх 

взаємозв’язок та унаочнити засадничі умови переходу від одного 

етапу до іншого.  

•  З’ясувати головні здобутки нинішньої антропології техніки. Виявити 

та проаналізувати ключові характеристики сучасної техніки у її 

зв’язку із розумінням природи людини.   

•  Виявити особливості сучасного етапу антропології техніки та його 

підстави критики попередніх етапів. Розширити та проблематизувати 

хронологію антропології техніки запропоновану Полом-Пітером 

Вербеєком 

•  Розглянути та проблематизувати головні значення поняття техніки 

та унаочнити множину інтелектуальних контекстів, в яких ці 

значення оприявлюються. 

•  Проаналізувати поняття технологічної медіації та варіативність його 

інтерпретації у сучасній антропології техніки. 

Об’єктом дослідження є проблема взаємозв’язку людини і техніки у 

сучасному філософському дискурсі. 

Предметом дослідження є ґенеза та трансформації поглядів щодо 

взаємозв’язку людини і техніки у філософсько-антропологічних дослідженнях 

ХХ і початку ХХІ ст. 

Методи дослідження. Досягнення визначеної мети та завдань 

дисертаційного дослідження потребує застосування варіативної та комплексної 

наукової стратегії. Враховуючи той факт, що джерельна база дослідження 

містить тексти, які належать до різних філософських шкіл і традицій 
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(починаючи від екзистенційної та герменевтичної і закінчуючи сучасними 

антропологічними студіями), ми зацікавлені у динамічному синтезі кількох 

ключових методологій гуманітарного знання. Відтак, теоретико-методологічне 

ядро дослідження становлять генеалогічний та історико-порівняльний підходи. 

Проте, обмежившись цими двома стратегіями, не вдалося б набути тієї 

мобільності та варіативності, яких потребує мета наукового дослідження. Тож, 

окрім зазначених методів, було прийнято рішення звернутись до методу 

термінологічного аналізу.  

Генеалогічний метод видається доречним, адже одним із ключових 

завдань дослідження є аналіз ґенези та еволюції осмислення проблеми техніки 

у горизонті філософської антропології ХХ століття. Обрана методологія дає 

можливість не просто знайти правильний «кут зору», але й дослідити головні 

сценарії динамічної еволюції феномену техніки, виокремити ключові етапи у 

його поступі, виявити тонкощі відмінностей між різними підходами та 

позиціями. Разом з тим генеалогічний підхід допомагає наблизитися до 

«витоків» проблематики, а відтак – дає можливість оцінити весь шлях еволюції 

проблеми і зіставити вихідні позиції з підходами сучасності.  

Історико-порівняльний підхід є необхідною складовою наукової 

стратегії, адже він допомагає виявити і проаналізувати різноманітні способи 

осмислення феномену техніки у філософських антропологіях попереднього і 

нинішнього століть. Відтак, саме завдяки цьому методу вдається провести 

демаркаційну лінію між такими формами проблематизації техніки, як 

трансценденталізм, інструменталізм, волюнтаризм, емпіризм, 

інструментальний реалізм тощо. Без порівняння усіх цих підходів та 

експлікації контекстів їх історичного поступу годі намагатися зрозуміти аж 

ніяк не очевидні, з першого погляду сценарії інтелектуальної ґенези поняття 

техніки.  

Термінологічний аналіз стає у нагоді під час цілої низки 

парадигмальних зсувів, що їх зазнає концептуалізація феномену техніки у ХХ 



10 

 

столітті. Відтак, цей метод виявляється корисним там, де необхідно 

продемонструвати відмінність у розумінні феномену техніки між, наприклад, 

трансцендентальною та емпіричною настановами. Термінологічний аналіз 

також виявляє свою ефективність під час звернення до онтологічного підходу в 

антропології техніки М. Гайдеґера. Без точного термінологічного аналізу 

відмінностей між античним і сучасним розумінням техніки неможливо 

осягнути філософське коріння проблеми техніки, а відтак – побачити її 

подальший поступ.        

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є першим 

комплексним дослідженням, присвяченим проблематизації взаємозв’язку 

людини і техніки у філософсько-антропологічному дискурсі ХХ-ХХІ століть.   

Детальніше наукова новизна розкривається у положеннях, що 

виносяться на захист: 

Уперше: 

- продемонстровано, що філософські дослідження зв’язку техніки з 

сутністю людини пройшли складну концептуальну еволюцію – від відчуження 

(трансцендентальний етап), через розширення меж людської суб’єктивності 

(медіально-лінгвістичний етап) до майже цілковитого «злиття» людини і 

техніки (сучасний, емпіричний етап); 

- розкрито сутнісні риси сучасної техніки, її зв’язок із розумінням 

природи людини, її суб’єктивності. Показано, що сучасна техніка аж ніяк не є 

пасивним інструментом для досягнення прагматичних цілей, а навпаки, стає 

реальним дієвцем будь-якої соціальної дії. Цей контекст із особливою 

наочністю постає у сучасній симетричній антропології та 

постфеноменологічних дослідженнях, де концептуалізується прагматична не-

нейтральність техніки (non-neutrality), її практична роль у конституюванні 

людської суб’єктивності, історичності, наукового знання та світу в якому живе 

людина; 

Уточнено: 
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- головні концептуальні позиції сучасної критики трансцендентального 

підходу в антропології техніки першої половини ХХ століття. Основні 

критичні зауваги такі: по-перше, техніка – це не абстрактна та монолітна сила, 

а цілком конкретна та множинна матеріальна складова соціальної реальності 

індивіда; по-друге, техніка не відчужує людину від її сутності, а навпаки, дає 

можливість по-новому поглянути на людську суб’єктивність; по-третє, техніка 

не є винятково негативним чинником людського світу, а навпаки, унаочнює 

оптимістичні перспективи, реально допомагає людству вирішувати проблеми 

сьогодення; 

- поняття техніки у філософській антропології ХХ ст., зокрема 

з’ясовано історико-концептуальні відмінності між «технікою-знаннями», 

«технікою-активністю», «технікою-волею», «технікою-об’єктом», окреслено 

автентичний зміст цих концептуальних відмінностей. Унаочнено 

інтелектуальний контекст, у якому виникають ці семантичні поля.  

Набуло подальшого розвитку: 

- класифікація трьох головних етапів антропології техніки 

(трансцендентальний, медіальний, емпіричний), запропонованих сучасним 

голландським дослідником П.-П. Вербеєком. Першопочаткову позицію 

науковця було розширено завдяки таким дослідницьким стратегіям. По-перше, 

унаочнено антропологічний потенціал кожного з трьох етапів. По-друге, 

продемонстровано, що перехід від одного етапу до іншого зумовлено низкою 

концептуальних переосмислень зв’язку між людиною і технікою. По-третє, 

виявлено і проблематизовано обопільну кореляцію усіх етапів осмислення 

дотичності між людиною і технікою;  

- вчення про «медіальність» технологічного артефакту. Зокрема, було 

продемонстровано, що у різних моделях сучасної антропології техніки 

концепція «медіальності» постає у своїй варіативній множинності. Для 

«класичних» медіальних студій медіум передовсім виявляє себе як необхідна 

процедура розширення людської суб’єктивності, тоді як для симетричної 
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антропології медіальність постає як реальна активність технологічного 

артефакту, засобами якої вдається подолати одвічний «розрив» між людиною і 

світом, природою і суспільством.  

Теоретичне та практичне значення дослідження. Результати 

дослідження, сформульовані як тези наукової новизни, що виносяться на 

захист, мають теоретичну цінність як комплексна оцінка проблеми техніки у її 

еволюції та концептуалізації засобами сучасної філософської антропології. У 

практичному плані результати дослідження можуть бути застосовані для 

викладання курсів з філософської антропології, філософії техніки, соціальної 

філософії та сучасної онтології. З огляду на те, що в дисертації проблему 

техніки експліковано у широкому історико-філософському контексті, висновки 

роботи може бути використано при викладанні інших гуманітарних курсів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням 

– формулювання мети, завдань, тверджень наукової новизни та висновків 

належить автору. Усі публікації результатів дисертаційного дослідження 

виконано без співавторів. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення та висновки, одержані під час дослідження ґенези поняття техніки у 

межах антропологічних студій сучасності, було оприлюднено в доповідях на 

трьох міжнародних студентсько-аспірантських конференціях «Філософія: Нове 

покоління» (Київ, НаУКМА, 2013, 2014, 2015 рр.), а також міжнародній 

науковій конференції «Дні науки філософського факультету» (Київ, КНУТШ, 

2016) 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено 

в 9 публікаціях, п’ять з яких – авторські публікації у наукових фахових 

виданнях України, а ще чотири – тези доповідей у збірниках, опублікованих за 

матеріалами конференцій. 
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РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО 

ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ТЕХНІКИ 

 

Поняття техніки існувало від самого зародження філософського 

мислення та постійно було «включене» до філософсько-антропологічної 

рефлексії європейської цивілізації. Очевидно, що техніка як інструмент 

осягнення сущого змінювала форми своєї актуалізації протягом усієї історії 

людства. Технічні засоби, що поставали у досвіді суб’єкта від століття до 

століття, трансформували та вдосконалювали умови власного «поставання». 

Зрештою, уся історія техніки відкривається для нас як «гераклітівський» рух 

змін, у якому можна виділити лише одну закономірність – закономірність 

перманентного перетворення.  

Хай там як, але техніка за останні два десятиліття принципово змінила 

форму власної репрезентації. Відтак вже сьогодні ми можемо вести мову про 

феномен «сучасної техніки», у полі якої також необхідно вдаватись до 

рефлексування з приводу її суті. Ба більше – саме зараз ми можемо 

констатувати трансформацію взаємодії між людиною і технікою1.  

Проте, незважаючи на таку форму існування і реалізації техніки, ми 

неодмінно маємо говорити про сутність техніки як моменту прояснення 

об’єктивності, у межах якої існує суб’єкт. Осягнути сутність техніки та, 

відповідно, побачити її першопричину і кінцеву мету – ось завдання, яке має 

ставити перед собою сучасна наука загалом та гуманітаристика зокрема. 

Однак, щоб запропоновувати питому відповідь на виголошене питання, 

слід брати до уваги цілу низку різноманітних аспектів. З-поміж найголовніших 

– генеза осмислення проблеми техніки, що мала місце впродовж попереднього 

століття. У нашому дослідженні ми запропонували відповідну хронологію, у 

межах якої відбувалася проблематизація феномену техніки. Ця хронологія 

1 Загальний нарис ключових векторів цієї зміни ми запропонували у нашій статі «Основні напрями 
дослідження у сучасній постантропології» [55]. 

                                                 



14 

 

складається із трьох головних етапів, кожен з яких запропонував свій 

унікальний спосіб осмислення взаємозв’язку людини і техніки. Послідовність 

їх така: трансцендентальний, медіальний, емпіричний. Кожному етапові 

присвячено окремий розділ нашого дослідження.  

1.1. Антропологічні конотації філософії техніки К. Ясперса і 

М. Гайдеґера 

У висвітленні сутності сучасної техніки неабияку роль відіграють 

інтелектуальні концепції першої половини ХХ століття, а саме – філософські 

погляди Карла Ясперса та Мартина Гайдеґера. Обидва мислителі переконані, 

що проблема сутності техніки є однією з ключових мисленєвих топосів 

сучасної європейської філософії. Відтак ідеї обох філософів залишаються і 

залишатимуться центральними для нинішньої антропології техніки2. 

Звернення до поглядів цих мислителів відкриє для нашого дослідження 

кілька перспектив. Передовсім ми зможемо поглянути на філософію техніки 

німецьких мислителів з певної історичної дистанції, спробуємо ввести їх 

філософування в контекст нашого сьогодення. Разом із тим критична позиція 

стане для нас своєрідним «лакмусовим папірцем», який допоможе виявити 

найсильніші позиції філософії техніки обох мислителів. Окрім цього, ми 

спробуємо навести контури проблематики та виявити глибинні зв’язки між 

«класичною» філософією техніки та сучасними антропологічними студіями.  

З огляду на відмінності у підходах до осмислення феномену техніки 

нам буде легше продемонструвати, що К. Ясперс і М. Гайдеґер створюють 

відповідний антропологічний фундамент, який у подальшому стане 

визначальним для сучасної філософської антропології. Обидва філософи 

реалізують ключові для усвідомлення феномену техніки вектори, а наслідки 
2 Зокрема з-поміж найвідоміших досліджень слід згадати праці Річарда Ройцевіча [217], Кетрін 

Малабу [177; 178], Г‘юберта Дрейфуса [118; 157]. Окремої уваги заслуговують роботи постфеноменологічної 
школи, особливо доробок Дона Айді [160;161] і Пола-Пітера Вербеєка [238]. Окрім цього кілька сучасних 
антологій, що вийшли протягом останніх десяти років засвідчують «подвоєну» увагу до філософії техніки 
Ясперса і Гайдегера [230; 232]. Також не обходить увагою цих німецьких мислителів один з найвизначніших 
істориків філософії техніки Карл Мітчем [192].  
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їхніх роздумів та інтелектуальних здобутків ми можемо простежити у 

антропологічних студіях сьогодення.  

Дедалі більше сучасних дослідників починають звертати увагу на той 

факт, що вже з кінця ХІХ – початку ХХ століття техніка перетворюється на 

гранично проблемне поняття. Цей феномен пов'язаний із багатьма історико-

соціальними факторами. Відтак, момент проникнення техніки до майже всіх 

сфер людського буття стає все більш наочним для інтелектуалів та мислителів 

початку ХХ століття. В осередках університетських кіл починають з’являтися 

серйозні спроби філософсько-антропологічного осмислення сутності техніки в 

її безперервному зв’язку із буттям суб’єкта. Саме з огляду на цю тенденцію ми 

і можемо усвідомити витоки сучасної антропології техніки. Захищаючи 

концепцію онтологічного зв’язку між людиною і технікою, ми здатні 

продемонструвати витоки осмислення суб’єкта крізь призму технічного.  

Можна навіть сказати, що філософські розмисли з приводу сутності 

техніки спричинили появу нових форм осмислення буття. Якщо спробувати 

висловити цю максиму точніше, то можна сформулювати її у такому 

твердженні: техніка перетворюється на одну з форм реалізації буття. Ця думка 

рефреном зароджується одночасно у багатьох філософів ХХ століття. Акт її 

філософського осягнення є моментом драматичного руху думки від рецепції з 

приводу об’єктивних форм реалізації технічного до спроби зануритись у суть 

техніки як невід’ємного феномену людського буття. 

Наш аналіз ґрунтується на виділенні трьох засадничих етапів в 

осмисленні поняття техніки у горизонті філософської антропології ХХ століття 

– трансцендентального, медіально-лінгвістичного і емпіричного. Таку 

хронологію було запропоновано сучасним голландським дослідником Полом-

Пітером Вербеєком. Науковець демонструє, що з фокусу усієї антропології 

техніки ХХ-го століття «випадає» найголовніша складова, а саме – 

матеріальність конкретного технологічного артефакту. Представники 

трансцендентального етапу описують техніку як універсальний апарат, який 
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відчужує особистість від її персональної сутності та світу природної настанови 

у якому вона живе. Мислителі цього етапу схильні абстрагувати сутність 

техніки від її конкретних технологічних носіїв, а отже доступ до 

матеріальності реального артефакту втрачається. Для представників медіально-

лінгвістичного етапу матеріальність так само залишається проблемним 

поняттям. Доступ до конкретного тут повсякчас зумовлено структурою нашої 

мови. Водночас, техніка тут передовсім, стає інструментом продукування і 

передачі смислів, її функції обмежуються горизонтом лінгвістики. 

Характерною рисою емпіричного етапу (представником якого є П.-П. Вербеєк) 

є повернення до матеріального. Ми ніколи не зможемо адекватно 

проблематизувати питання про техніку допоки у центрі нашого аналізу не 

стоятиме її конкретна матеріальність.  

Вказана тріада аналізується П.-П. Вербеєком у роботі «Як діють речі» 

[238], однак акцент науковця здебільшого націлений на аналіз першого та 

останнього етапів. Натомість другий, медіально-лінгвістичний етап, фактично 

проходить повз його увагу. Ми ставимо собі на меті розширити та 

доопрацювати запропоновану схему. Ба більше, у нашій дисертації під новим 

кутом буде розглянуто ґенезу у розумінні поняття техніки впродовж ХХ-го 

століття. Відтак, запропонована типологія дає змогу виявити ті ключові 

тенденції у антропологічному переосмисленні поняття техніки до аналізу яких 

ми звертаємося у нашій дисертації. Таким чином, кожному етапові присвячено 

окремий розділ нашого дослідження.  

Однак у процесі аналізу ґенези розуміння техніки слушно поставити 

питання про засадничі принципи, які утримують запропоновану тріаду у 

відповідній цілісності і, водночас, надають їй цілком конкретного динамізму, 

зумовлюють її рух вперед тощо. Іншими словами, за рахунок чого 

відбувається перехід від одного етапу в тріаді до іншого? На наше 

переконання тут необхідно вести мову про цілу низку понять, які 

урівноважують один одного та дають змогу зрозуміти загальні тенденції 
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системи. Перш за все варто враховувати критичну складову. Уся сучасна 

антропологія техніки рухається у межах критичної настанови щодо етапів 

попередніх. Це факт. Однак тут також слід взяти до уваги і еволюцію 

поглядів. Знову ж таки, якщо звертатись до сучасних студій, то вони наочно 

ілюструють подолання попередніх неправильних підходів до питання про 

природу зв'язку між технікою і людиною. Втім, процедура подолання 

органічно врівноважується процесом абсорбції. Не всі підходи в історії 

антропології техніки критикуються сучасними дослідниками. Є багато 

сюжетів та сценаріїв, які охоче запозичуються і набувають нових обрисів. У 

нашій дисертації ми спробуємо показати як процес творчого переосмислення, 

підсилений глибокою критичною настановою, спричинює еволюцію 

осмислення взаємозв’язку людини і техніки.  

У першому розділі йтиметься про трансцендентальний етап осмислення 

поняття техніки. Він є першою зрілою антропологічною спробою описати 

обопільний зв'язок між людиною і технікою на сутнісному рівні. До цього 

етапу зараховують усіх філософів так званої «першої хвилі» антропології 

техніки. Це філософи першої величини – Карл Ясперс, Мартин Гайдеґер, 

Теодор Адорно, Макс Горхаймер, Ганс Йонас та ін.  

Ми зосередимо увагу на філософських ідеях Карла Ясперса та Мартина 

Гайдеґера. Такий вибір не є випадковим, адже саме ці мислителі вважаються 

родоначальниками трансцендентального етапу в антропології техніки, ба 

більше, кожен з них розкриває різні полюси мислення про техніку. Карл 

Ясперс, концептуалізуючи вчення про нейтральність техніки, належать до 

інструменталізму, натомість Мартин Гайдеґер, відстоюючи тезу про техніку як 

волевиявлення буття закладає підвалини так званого технологічного 

волюнтаризму (вчення яке ґрунтується на ідеї автономності, а відтак не-

нейтральності техніки). Згодом ми побачимо як саме ці вектори осмислення 

техніки будуть розвиватись у межах філософської антропології другої 

половини ХХ-го століття.  
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Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу філософських поглядів 

цих виданих німецьких мислителів виокремимо кілька ключових рис 

трансцендентального підходу загалом. Передовсім для представників цього 

напряму характерним є песимістичний погляд щодо техніки. Остання набуває 

рис монолітності, сили, що відчужує людину від її персональної сутності та 

світу в якому вона живе. Ще однією важливо ознакою цього підходу стає 

проблематизація техніки не як конкретного технологічного артефакту, а як 

умови можливості феномену техніки як такого. Зважаючи на цю ознаку 

сучасні дослідники антропології техніки схильні називати цей етап саме 

трансцендентальним. Усі вищенаведені риси наочно постають у філософіях як 

Ясперса так і Гайдеґера. Обидва мислителя (незважаючи на їх концептуальні 

відмінності в осмисленні сутності техніки) схильні розглядати взаємозв’язок 

людини і техніки переважно у песимістичних рисах. Техніка, на їх 

переконання, не просто відчужує людину від іншої людини, але й від світу в 

якому людина живе, від її персональних вимірів буття тощо. Тож за умов 

експансії технологічної стандартизації людина втрачає можливість реалізувати 

себе у світі на автентичних, індивідуальних засадах. Як наслідок техніка 

осмислюється як монолітне начало, що вивищується над людиною і задає межі 

для її персонального буття. У філософії К. Ясперса техніка як моноліт 

наочніше за все ілюструється у формі стандартного правила, яке функціонує із 

застосуванням бюрократичного апарату, що редукує сутність людини до 

партикулярної функції, а отже відчужує її від реалізації персонального виміру 

власного буття.  

Для М. Гайдеґера, як і для більшості представників 

трансцендентального етапу, сутність сучасної техніки аж ніяк не співмірна з 

конкретними технологічними артефактом, які формують каркас нашого 

повсякденного досвіду. Німецький мислитель виокремлює дві найбільші 

небезпеки які притаманні сучасній техніці: по-перше, вона робить 

недоступними усі попередні форми оприявлення буття, по-друге техніка 
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відчужує людину від її власної сутності. Обидві небезпеки відіграють неабияку 

роль для нинішньої антропології техніки, тому у розділі який буде присвячено 

аналізу філософських поглядів М. Гайдеґера ми зупинимося на вказаній 

проблемі детальніше.  

Внаслідок аналізу концептуальних стратегій мислення представників 

трансцендентального етапу ми зможемо виявити сильні і слабкі сторони 

цього підходу. З цієї метою перший розділ нашого дослідження буде 

підсумовано сучасною критикою трансценденталізму в антропології техніки. 

Відтак, звернення до емпіричного повороту вже у першому розділі аж ніяк не 

випадкове. У такий спосіб ми передовсім прагнемо остаточно окреслити межі 

трансцендентальної філософії техніки. Оскільки останній підрозділ має 

критичну функцію, ми наміряні одразу описати ті «слабкі місця» у межах 

сучасного дискурсу антропології техніки, які від початку були характерними 

трансцендентальний позиції. Такий фінальний "штрих" логічно вінчає аналіз 

першого етапу антропології техніки, і водночас сприяє більш точному 

розумінню відмінності між етапом трансцендентальним та іншими етапами, 

про які йтиметься у наступних розділах дослідження.  

 

1.1.1. Техніка як антропологічний конструкт у К. Ясперса 

Не буде перебільшенням сказати, що К. Ясперс був одним із тих, хто 

першим спромігся надати питанню про техніку тієї антропологічної 

значущості, без якої нині важко собі уявити подальшу ґенезу значної кількості 

філософських вчень, що були пов’язані із проблемами взаємозв’язку людської 

суб’єктивності і техніки в цілому. З-поміж представників трансцендентального 

етапу в антропології техніки постать К. Ясперса і досі залишається якщо не 

найголовнішою, то щонайменше ключовою3. Разом з тим не варто забувати і 

3 Втім слід визнати, що у сучасній дослідницькій літературі звернення до антропології 
техніки німецького мислителя відбувається не надто жваво. Серед кількох робіт, які є важливими у 
цьому контексті передовсім варто згадати праці сучасних постфеноменологів Пола-Пітера Вербеєка 
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про хронологію. Нагадаймо, що перша робота німецького мислителя, яку було 

присвячено питанню про техніку, вийшла друком вже у 1931-му році. Тобто у 

той час, коли філософське запитування про техніку лише набирало обертів4. 

Тож враховуючи усі ці нюанси, ми вирішили почати свій аналіз саме з постаті 

К. Ясперса.  

Як ми щойно сказали, К. Ясперс був одним із перших мислителів, який 

почав розглядати техніку як наріжну проблему нашої епохи. З цього приводу 

німецький філософ писав так: «Зважаючи на неабияку значущість питання про 

те, що може зробити з собою людина, техніка, напевно, стає головною темою 

для розуміння нашої нинішньої ситуації… Зрештою, головне питання можна 

сформулювати так: Що сьогодні залишається недоторканим щодо 

трансформативної сили техніки, або наперекір їй, постає у своїй 

першопочатковій формі?» [168, с. 99-100]  

Передовсім виокремемо два головних вектори, у дискурсі яких К. 

Ясперс розглядає сутність техніки. Перший напрям рефлексії можна 

узагальнено окреслити як екзистенційний. Оскільки антропологію техніки 

запропоновану німецьким мислителем неможливо зрозуміти без урахування 

контурів його екзистенційного філософування у цьому розділі ми вдамося до 

пунктирного аналізу низки ключових понять, які надалі сприятимуть більш 

поглибленому розумінню думки К. Ясперса. Такий інтелектуальний хід дасть 

нам можливість зрозуміти головну позицію мислителя стосовно переваг та 

[238] та Дона Айді [163]. Одразу скажемо, що хронологія антропології техніки К. Ясперса, якою ми 
будемо послуговуватись надалі, також спирається на роботи цих двох сучасних науковців.  

4 Щоб розуміти хронологічний контекст антропології техніки К. Ясперса нагадаймо, що до 
публікації його «Духовної ситуації часу» (1931) у 1927 році друком виходить робота іншого 
німецького науковця та філософа неотоміста Фрідріха Десауера «Філософія техніки: проблема 
реалізації» (1927). Приблизно у той самий час виходить робота М. Бердяєва «Людина і машина» 
(1933) [13]. Майже через три роки після виходу друком «Духовної ситуацієї часу» виходить праця 
відомого американського філософа Льюїса Мамфорда «Техніка і цивілізація» [195], а через п’ять 
років іспанський філософ Ортега-і-Гасет публікує свої «Роздуми про техніку» (1939) [198]. 
Окреслений контекст дає зрозуміти, що К. Ясперс був одним із «піонерів» антропології техніки. 
Задля розуміння контексту не варто забувати, що перша робота М. Гайдегера, яку було присвячено 
проблемі техніки вийшла лише через 15 років після публікації «Духовної ситуації часу».  
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небезпек техніки, а також створить умови для розширення горизонту 

усвідомлення зв’язку техніки та суб’єкта й умов актуалізації екзистенції на 

перетині технічного і духовного.  

Другий вектор присвячено проблемі кореляції людської самості з її 

соціальним буттям. Останнє буде розглянуто нами у полі сучасної техніки та її 

впливу на спосіб існування людини. Ця складова філософії К. Ясперса є 

важливою, адже дає можливість поглянути на людську екзистенцію як на 

елемент формування соціальної об’єктивності.  

Разом з тим варто сказати, що антропологія техніки К. Ясперса мала 

динамічний характер і у своїй еволюції пройшла кілька етапів. Сучасні 

дослідники схильні розділяти творчість німецького філософа на два періоди.  

Перший етап бере свій початок у 1931 році у праці «Духовна ситуація 

часу» [100]. Тут думка К. Ясперса зосереджена навколо проблематики 

трансформації людського суспільства у масову, механізовану культуру. 

Техніка, на думку філософа, обмежує людську індивідуальність; вона 

відмежовує людське буття від можливості екзистування як унікальної 

індивідуальності. Натомість суб’єкт перетворюється на анонімного діяча 

масової культури. Відтак, перший етап має «негативне» навіть «демонічне» 

забарвлення. Техніка тут постає як реальна загроза для людської екзистенції, 

як те, що відчужує людину від її автентичності, індивідуальності тощо.  

Натомість другий етап (який сучасні дослідники зазвичай називають 

пізнім) ознаменовано появою нового погляду щодо природи техніки. Замість 

технологічного «демонізму» філософ пропонує концепцію «нейтральності» 

техніки. Подібний підхід у науковій літературі прийнято називати 

інструменталізмом. Тут К. Ясперс доходить висновку, що техніка, це просто 

нейтральний засіб для досягнення людських цілей. Відтепер вона не є 

загрозою, а радше стає «викликом» для людської екзистенції. Як зазначає 

сучасний дослідник Пол-Пітер Вербеєк: «Пізніша концепція техніки К. 

Ясперса постає перед нами у більш амбівалентному забарвленні. Філософ 
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формулює тезу про те, що техніка за своєю суттю є гранично нейтральною у 

самій собі. Тепер вона розглядається радше як спосіб або інструмент у 

досягненні людських цілей» [238, c. 16-17]. Для нашого дослідження звернення 

до такої хронології є важливим, адже дає змогу поглянути на розвиток 

проблематики у відповідній ґенезі, еволюції тощо.  

Наступним нашим кроком стане порівняльний аналіз обох етапів 

антропології техніки німецького мислителя. Як вже йшлося вище, у своєму 

ранньому філософуванні К. Ясперс сприймає техніку радше як негативний 

феномен. Такий підхід зумовлений системою його екзистенційної філософії, 

яка почала набувати обрисів майже одночасно із написанням «Духовної 

ситуації часу» [100]. З цього погляду техніка сприймається як структура, що 

безпосередньо впливає на екзистенцію і обмежує її, а отже постає перед нами 

як реальна загроза для людської суб’єктивності.  

Для більш наочної ілюстрації цієї тези поглянемо на феномен техніки 

під кутом зору «екзистенційної комунікації». На думку К. Ясперса, це один із 

основних структурних рівнів людського буття. Мислитель переконаний, що в 

процесі діалогу між особистостями реалізується головна буттєва складова 

нашого життя – екзистенційна настанова. Екзистенція, як зазначає К. Ясперс, 

може маніфестувати та усвідомлювати себе тільки в моменті розкриття самості 

для іншого. Це відбувається саме в акті діалогу між особистостями в ту мить, 

коли Інший перетворюється на своєрідне екзистенційне дзеркало, в моменті 

споглядання якого самість не лише приходить до виображення власної 

сутності і власного способу буття, але також висвітлює сутність екзистенції 

Іншого, який бере участь у акті комунікації. Це одна з засадничих тем для 

філософської системи К. Ясперса – без розуміння цього структурного 

компоненту ми не зможемо вловити мотиви філософської критики техніки.  

На думку К. Ясперса техніка призводить до появи атомарності або, 

іншими словами – до відчуження особистості від спільного горизонту 

інтерсуб’єктивності. У ранній період філософування К. Ясперсу притаманна 
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проблематизація техніки як механізму деструкції кордону між автентичним 

екзистенційним буттям та світом соціально-об’єктивованої реальності. У 

цьому контексті техніка розглядається ним у прямій кореляції з масовим 

порядком, поява якого зумовлена технологічним поступом в усіх площинах 

людського буття. З цього приводу Пол Вербеєк зазначає: «На його думку (К. 

Ясперса. – Д.М.), масове виробництво порушує зв'язок між людьми і 

навколишнім світом у двох аспектах. По-перше, люди більше не беруть 

безпосередньої участі у виробництві артефактів. По-друге, артефакти, які вони 

виробляють, стандартизовані і можуть бути редуковані винятково до 

функціоналізму. Відтак, кожен такий продукт можна замінити аналогічною до 

нього копією» [238, c. 23]. 

Як результат, за рахунок використання техніки людина сама відчужує 

себе від необхідних компонентів актуалізації персональної суті. Серед таких 

компонентів філософ виділяє комунікацію між індивідами та комунікацію 

людини і природи. Тобто тут варто констатувати відчуження, що відбувається 

одразу на кількох рівнях.  

Перший (найголовніший) рівень: відмежування від персональної 

комунікації; 

Другий рівень: відчуження від соціальної комунікації (з урахуванням 

продуктів виробництва у процесі цієї комунікації); 

Третій рівень: розрив зв’язку з природою. 

 Аналізуючи зазначені рівні комунікації, ми змушені констатувати, що весь 

комплекс екстеріоризації людини у зв’язку із впливом на неї техніки набуває 

характеру загрозливої деструктивності. Такий стан справ зумовлено поступом 

техніки та появою нових форм її актуалізації. Тепер, на думку мислителя, 

техніка стає руйнівником зв’язку між людиною та Іншим, але водночас вона 

створює нові структури, через які людина продовжує реалізувати цей 

сутнісний зв'язок. Попри це, якщо техніка, за своєю суттю є відповідним 

способом атомізації та контролю індивіда, то, виконуючи роль медіума у 
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комунікації між людиною і світом, вона ще й трансформує як форму цієї 

комунікації, так і спосіб буття самого індивіда, який бере участь у 

відповідному типі комунікативної взаємодії.  

Рухаючись за вказаним сценарієм К. Ясперс доходить висновку, що 

техніка руйнує зв'язок між особистостями, атомізуючи людину, руйнує 

структуру актуалізації себе в акті екзистенційної комунікації. В термінах К. 

Ясперса – виникає момент уникання актуалізації власного буття. «Забуття 

буття» − топос, який найчастіше пов’язують з філософуванням М. Гайдеґера. 

Натомість ця думка рефреном виникає і у філософії К. Ясперса. Забуття буття 

в його філософському розумінні відбувається саме в момент відходу від 

актуалізації усвідомлення та маніфестації власних буттєвих настанов у акті 

екзистенційної комунікації. Тобто однією із засадничих криз сучасної 

цивілізації, на думку К. Ясперса, можна вважати відхід від діалогічності в 

особистісному просторі між людьми. Це призводить до того, що людина 

втрачає доступ до більшості екзистенційних компонентів власного життя. 

Відхід від настанови комунікативності свідчить про відсутність маніфестації 

екзистенції.  

Сучасний дослідник Г. Таврізян так описує цю ситуацію: «Одночасно 

виникає проблема дисонансу між людиною та її буттям. Онтологічна проблема 

«забуття буття» в умовах посиленого техніцизму і сцієнтичного мислення – це 

проблема для екзистенціалізму 1950 – 1960-х рр., навіть більша, аніж для 

екзистенціалістів 30-х рр.» [80, c. 113]. Очевидно, ця думка свідчить про 

глибоку філософську інтуїцію К. Ясперса, який передбачив тенденцію у 

трансформації сутності техніки і, навіть більше, екстраполював цю тенденцію 

на все буття локального суб’єкта. 

У такому контексті потрібно зазначити, що сучасні тенденції у 

антропології техніки дають достатні підстави для констатації ситуації 

атомізації людського буття. Якщо ми спробуємо проаналізувати 

трансформацію людської комунікації у топосі атомізації, то ми з необхідністю 
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приходимо до нового проблемного поля – поля людської межі. Хай там як, 

концепція «межі» є гранично важливою не лише для нашого дослідження, але 

також і для всього антропологічного дискурсу. Намагаючись окреслити або 

описати сутність людини, ми змушені говорити про межі людського буття. 

Так, концепція кордону стає структурним компонентом усього 

антропологічного дискурсу в цілому. Усвідомлення суті відбувається через 

дихотомію есенції та Іншого. В контексті комунікації ця проблема 

унаочнюється. Якщо у моменті спілкування з Іншим актуалізується поле 

усвідомлення власної суті завдяки просвітленню межі особистісного буття, то 

сегмент атомізації комунікації призводить до більш глибоких сутнісних 

трансформацій, аніж може здатись на перший погляд. Відтак, концепт 

атомарного суб’єкта набуває відповідної інтелектуальної рельєфності. Саме ця 

проблема стає однією з найбільш вагомих для філософії техніки К. Ясперса.  

Сергій Хоружий у своїй праці «Нариси синергійної антропології» [92], 

підходить до розуміння феномену людини послуговуючись поняттям 

«кордону». Як ми зазначали вище, це поняття є ключовим не лише для 

сучасних антропологічних студій, але і для всієї філософської антропології в 

цілому. Отже, С. Хоружий відстоює тезу, що людське буття відкриває себе 

винятково у межових актах, у ті моменти, коли особистість досягає апогею 

власного проявлення у конкретних діях, які спрямовані на досягнення межі 

людського буття. Що який стосунок має «межа» до людської особи? 

Російський дослідник так виявляє цей зв’язок: «Межа в цілому має відповідну 

структуру, топіку; і перша важлива мета філософської антропології Межі 

полягає у детальному описі, реконструкції цієї топіки. Саме стосунок з 

Кордоном конституює (само)ідентичність особистості» [92, c. 23]. На думку 

дослідника, людина може бути усвідомлена у відповідному зв’язку до власного 

Кордону. У контексті світоглядної структури «Людське буття – Інший» саме 

межа виступає тією ланкою, що одночасно поєднує і розділяє, конституює 

ідентичність особистості.  
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Але яким зв'язок між наведеними думками сучасного антрополога з 

філософією К. Ясперса? Цей зв'язок реалізується на кількох рівнях. По-перше, 

поняття «межі» як структурного компоненту людської екзистенції є ключовим 

як для німецького мислителя, так і для сучасних антропологічних студій. 

Приклад філософської рефлексії С. Хоружого не є винятковим. По-друге, 

запропонована нами кореляція допоможе висвітлити розуміння сутності 

техніки у К. Ясперса. Однак задля більш повного розуміння наведеної тези 

необхідно вказати на ще одну складову екзистенційної філософії німецького 

мислителя.  

К. Ясперс виділяє два основних способи буття людини, а саме – буття 

як «Dasein» або «being there» (важливо пам’ятати, що К. Ясперс вживає це 

поняття інакше аніж М. Гайдеґер) і буття як екзистенція. Одразу варто 

зазначити, що, окрім двох наведених способів буття, є третій, засадничий, який 

філософ іменує поняттям «трансценденція». Ось як описує цей спосіб буття 

сучасний дослідник П. Вербеєк: «Окрім existence та being-there (dasein), К. 

Ясперс виокремлює третій спосіб буття. Коли суб’єкт усвідомлює власну 

екзистенційну свободу, він неодмінно наражається на усвідомлення наявності 

іншого «джерела», від якого бере початок екзистенційна свобода. Людина 

завжди віднаходить себе у межах власної свободи. Це свідчить на користь тієї 

тези, що екзистенція не лише дотична до самої себе, але й перебуває у 

глибинному зв’язку з чимось «поза» її межами. Саме цей спосіб буття, що є 

витоком екзистенції, К. Ясперс називає «трансценденцією»» [226, c. 34]. 

Відтак ми стикаємося із тріадою, у межах якої проблема сутності 

техніки постає для К. Ясперса. На ранньому етапі творчості німецького 

філософа характерним є спостереження зв’язку між компонентами зазначеної 

моделі у кореляції з технікою. Тож К. Ясперс намагається зрозуміти вплив 

техніки на спосіб актуалізації людської екзистенції у її зв’язку з 

трансцендентною сферою. Попри це, всі компоненти наведеної схеми 

сприймаються філософом у відповідній єдності. Жоден із елементів не варто 
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розглядати у відриві або відокремленості один від одного. Необхідною 

запорукою для реалізації самості як екзистенції є соціальне буття, яке більшою 

мірою може характеризуватись поняттям Dasein. Однак таке соціальне буття 

індивіду так само має відповідати конкретній настанові для повного втілення 

екзистенційної складової. Саме у цьому сегменті ранньої філософії К. Ясперса 

ми стикаємося з технікою як небезпекою.  

Важливою складовою філософії техніки німецького мислителя є 

проблема людської автентичності у її зв’язку із практичною складовою нашого 

життя. Узагальнюючи можна сказати, що ключове питання екзистенційної 

філософії може бути сформульовано так: яким чином у межах практичного 

дискурсу людина може стати собою? Це питання підводить нас до іншої 

проблеми – автентичності та унікальності людського вчинку. Запитання про 

техніку підштовхує, провокує до пошуків унікальності з особливою силою, 

адже для К. Ясперса одна з головних характеристик сучасної техніки полягає 

саме у «анонімності» її суб’єктів. Інакше кажучи, у горизонті технічного, 

суб’єкт втрачає власну екзистенційну складову, адже він може бути замінений 

якимось іншим суб’єктом. Відтак, людська унікальність «знімається» та 

заміщується «голим» функціоналізмом і утилітаризмом.  

Щойно ми коротко окреслили головні складові ранньої філософії 

техніки К. Ясперса. Наразі варто зазначити, що цей період більшою мірою 

виявляє себе у полі екзистенційної настанови, яка перебуває у конфлікті із 

технікою. Саме тому на початку свого філософування К. Ясперс схиляється до 

негативного споглядання сутності техніки.  

Тепер задля більш наочного і повного аналізу філософської системи К. 

Ясперса ми звернемось до пізнього періоду його антропології техніки. Одразу 

зазначимо, що для пізнього етапу характерним є дещо інший спосіб 

споглядання сутності техніки. Ба більше, контекст проблематики поступово 

зміщується і одночасно отримує новий вектор реалізації. Наш аналіз більшою 

мірою ґрунтуватиметься на засадничій для цього періоду праці «Витоки історії 
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та її мета» [168]. У цій роботі Ясперс відходить від негативного розуміння 

сутності техніки і поступово переходить до більш позитивного тлумачення 

цього соціально-антропологічного феномену. У цьому контексті цікавим є таке 

визначення техніки: «Смисл техніки полягає у звільненні людини від влади 

природи. Її призначення – звільнити людину як живу істоту від 

підпорядкування природі, з її бідами, загрозами і оковами. Саме тому головний 

принцип техніки полягає у цілеспрямованому маніпулюванні матеріалами та 

силами задля реалізації призначення людини» [168, с. 100]. Цей момент є 

ключовим для прояснення суті техніки у пізній філософії К. Ясперса. Якщо 

сутність техніки полягає у реалізації призначення людини, то, відповідно, наша 

цивілізація є тим науково-технічним плацдармом, який може і має сприяти 

актуалізації головних екзистенційних засад людського буття. Відтак, риторика 

щодо сутності техніки у цей період набуває нових рис. З вищенаведеної цитати 

стає зрозуміло, що хоча К. Ясперс і продовжує розглядати сутність техніки у 

глибинній дотичності до самості людини, попри це, спосіб його філософського 

аналізу набуває нового забарвлення. Тут техніка виявляє себе як засіб для 

реалізації призначення людини, смислу людського буття. Очевидно, що таким 

смислом для К. Ясперса видається висвітлення екзистенції як унікального 

способу буття людської особистості. У такому контексті сутність техніки 

постає як необхідна умова для віднайдення смислу людської самості. Саме 

тому проблема техніки є засадничою проблемою для нашої епохи.  

Дійсно, у праці «Витоки історії та її мета» [168] К. Ясперс виголошує 

тезу про те, що техніка як засіб актуалізації місії людини перебуває в тотальній 

залежності від мотиву суб’єкта. У таких конотаціях стає більш зрозумілим, що 

техніка може бути умовою реалізації людини на екзистенційному рівні, 

концептуалізувати та реалізувати особистість у полі її буттєвих інтенцій. 

Попри це, техніка за неусвідомленого способу використання перетворюється 

на гранично деструктивне утворення, яке не лише не допомагає реалізувати 



29 

 

особистості власну самість, а навпаки, призводить до появи структури, у якій 

будь-яка можливість проявлення екзистенції сходить нанівець.  

Прикладом такого неусвідомленого використання техніки стає поява 

масового порядку. У «Духовній ситуації епохи» [100] ця тема постає у зв’язку 

з проблемою техніки та її впливом на індивідуальне існування суб’єкта. За 

таких умов технічний апарат руйнує зв'язок особистості з навколишнім світом. 

Сучасна людина дедалі більше відмежовується від природи, до освоєння якої 

вона вдається в акті технічної організації світу. Як пише Г. Таврізян: «Все, що 

хоче мати вплив у світі, має бути організовано за образом та подобою машин, 

тобто має набути точного, обов’язкового, пов'язаного із зовнішніми правилами 

характеру» [80, c. 118]. У такій ситуації людина не лише не може реалізувати 

власні екзистенційні інтенції, а навіть не має структури для такої актуалізації. 

Тут передовсім йдеться про відпадання від умов комунікації, від 

безпосереднього, природного зв’язку зі світом, від власного буття, від 

реалізації самості.  

У наслідок такого відпадання починають формуватись нові структури 

та нові способи взаємодії між індивідами. У рецепції К. Ясперса такі зв’язки 

найчастіше мають соціальний характер. Мислитель розглядає соціальні умови 

буття як необхідний елемент існування суб’єкта. Хай там як, людина – це 

соціальна тварина. Її колективне життя є необхідною буттєвою даністю, 

існування якої слугує запорукою адекватної реалізації людського існування. 

Але соціальна структура, приховує в собі грандіозні небезпеки для 

екзистенційного буття особистості. За умов соціального існування людина 

підпадає під загрозу зубожіння, адже перетворюється на відповідний набір 

соціальних функцій і змушена виконувати конкретні соціальні ролі. Як 

наслідок, головну небезпеку сучасної техніки за К. Ясперсом, зумовлено тим 

що, вплив останньої не обмежується винятково науковим і промисловим 

комплексом. Сьогодні, на думку філософа, важко собі уявити бодай одну 

сферу повсякденного життя індивіда, в якому б техніка не брала участі. Ба 
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більше, техніка починає формувати світогляд індивіда, трансформуючи сферу 

його свідомого життя.  

Прикладом такої трансформації К. Ясперс вважає масовий порядок. З 

метою контролю та врегулювання мас виникають різноманітні ідеології, які 

перетворюються на своєрідну техніку свідомості, яка перш за все призводить 

до викривлення критичності мислення, і, як наслідок – до формування 

неадекватного світосприйняття. Сам К. Ясперс описував це так: «Масовий 

порядок створює «універсальний апарат» як умову для існування кожного – 

але водночас соціальний апарат руйнує буттєвий світ людини» [80, c. 119]. Що 

особливо прикметно, такий акт руйнації має бути завуальований для масової 

свідомості. Каркасом, який затуляє критичність мислення, і стає ідеологія як 

граничне проявлення техніки. Отже, техніка в таких конотаціях відкривається 

для нас як універсальна структура трансформації людської свідомості. У 

наслідок подібної трансформації суб’єкт відмовляється від маніфестації 

власних екзистенційних інтенцій, на противагу існування разом з масою. 

Масовість, на думку К. Ясперса, є однією з причин трагічності сучасного 

індивіда. Адже на формальному рівні структура маси створює враження 

граничної близькості між індивідами. Однак на сутнісному рівні ситуація 

зовсім інша. Масовий порядок стає ледве не ключовою перепоною на шляху до 

реалізації екзистенційної комунікації. Відтак, сучасний індивід опиняється в 

ситуації «забуття буття», в якій «Я» перетворюється на «Ми», назавжди 

втрачаючи усвідомлення власного витоку і водночас будь-яку можливість 

повернення до особистісної самості. Техніка та її використання остаточно 

відриває нас від власних екзистенційних першопочатків, а ідеологія як апогей 

реалізації сутності технічного замулює критичність мислення і призводить до 

екзистенційного засліплення.  

Менше з тим, особистісна трансформація бере свій початок у більш 

глибокому полі, аніж простір соціальних та політичних зв’язків між 

індивідами. Ми вже побіжно звертались до проблеми суб’єктивної межі, яка є 
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тим топосом, у полі якого ми можемо більш предметно експлікувати 

передумови трансформативних процесів особистості. Як ми побачили, у 

філософській системі К. Ясперса техніка є проміжною структурою між 

людиною і світом. Тобто суб’єкт починає усвідомлювати себе у просторі 

власного буття саме через використання техніки. І тут криється найголовніша 

небезпека, адже, якщо сутність техніки, за К. Ясперсом, виявляє себе як 

відповідний спосіб деконструкції екзистенційних маніфестацій особистості, то 

в акті цієї деконструкції людина втрачає не лише зв'язок з Іншим, але 

передовсім структуру висвітлення власної суті. Насправді ідеологія техніки 

починається не у найвищих проявах соціально-політичного становлення 

індивіда – домінація техніки бере свій початок у самих глибинах реалізації 

сутності суб’єкта.  

Як ми побачили, для пізнього періоду філософії техніки так само 

важливою залишається проблема кореляції між технікою і соціальним буттям 

індивіда. Таке соціальне буття крізь призму технічного поступу набуває 

характеру масового. Відтак, поява ідеології – це логічний наслідок 

інкорпорованості техніки у соціальну площину людської суб’єктивності. 

Водночас для пізнього періоду характерним є сприйняття техніки як «виклику» 

для людської екзистенції. Тож К. Ясперс впевнений, що на сучасному етапі 

техніка стає тим засобом, у полі якого можлива актуалізація людської самості. 

Ба більше, техніка перетворюється на апріорну запоруку, зважати на яку 

необхідно з огляду на спосіб нашого буття сьогодні. У такий спосіб К. Ясперс 

приходить до тези про «нейтральний» характер техніки.  

Наостанок хотілося б звернутись до кількох аспектів техніки, які К. 

Ясперс виокремлює у так би мовити «позитивному» сенсі. Мислитель виділяє 

три аспекти, які окреслюють техніку як дещо потенційно прекрасне. «Перш за 

все це краса технічного виробу. Вона полягає не просто у доцільності, а радше 

в тому, що відповідна річ повністю входить у людське буття. По-друге, техніка 

створює грандіозне розширення реального сприйняття. Завдяки їй в усьому 
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стає проясненим те, що було приховано від безпосереднього сприйняття 

людини. І, по-третє, техніка формує нове світовідчуття. Наше просторове 

сприйняття розширилося з появою сучасних технічних засобів до меж цілої 

планети» [168, c. 116-117].  

Ці три аспекти є ключовими для нашого дослідження, адже в контексті 

сучасних антропологічних студій кожен із них починає відігравати ключову 

роль. Тож спробуємо хоча б лапідарно проаналізувати кожен з них.  

Краса технічного артефакту отримує новий інтелектуальний вимір за 

умови усвідомлення доречності цього виробу в нашому бутті. Поглиблюючи 

цю інтелектуальну інтуїцію, ми дійдемо до засадничої для антропології техніки 

тези: «Людина усвідомлює власне буття крізь призму використання продуктів 

техніки, які уможливлюють наявність нашого досвіду». Така думка має 

неабияку значущість для антропології техніки після так званого «емпіричного 

повороту». Вже у цьому розділі (у третьому підрозділі) ми повернемося до неї і 

спробуємо продемонструвати, що Ясперс був одним із перших мислителів, 

який приділяв неабияку увагу саме матеріальній складовій технічного 

артефакту.  

Модус розширення буденного сприйняття стає одним із домінантних у 

філософії другої половини ХХ століття. І справді, техніка – це відповідна 

експансія людського світогляду у зовнішній світ. У цій експансії відбувається 

гранична екстеріоризація особистісного буття у формі тотального розширення 

себе. Саме техніка створює такі передумови, чи радше вибудовує структуру, 

що уможливлює відповідну експансію у світ природи. Водночас варто 

зазначити, що у цій тезі К. Ясперс вкотре викристалізував глибоку мисленнєву 

інтуїцію. З появою питання медійності та віртуальності проблематика 

«розширення» персонального буття стає критично проблематичною. Так, М. 

Мак-Люен, у своїй праці «Усвідомлення Медіа : розширення людини» [188], 

відстоює думку про те, що відповідна екстеріоризація особистості, яка 

реалізується у медійності і згодом у віртуальності, ототожнює людину з 
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образом Нарциса. Звернення до античного міфу не є випадковим, адже в акті 

виявлення себе у світі завдяки технічному інструментарію людина зачарована 

тими результатами, які постають у технічній сфері. Як наслідок особистість 

дистанціюється від власної суті за рахунок одержимості технічними модусами 

буття. Однак техніка має прояснювати людське буття, а не викривлювати та 

знецінювати його. Попри те, роль техніки у процесі висвітлення людського 

буття є вкрай амбівалентною. Як ми зазначали вище, техніка як певна потенція 

може бути актуалізована у різних модусах людського існування. Зазвичай ці 

модуси можуть бути антиномічними, протилежними. Ця взаємна 

протилежність виникає тоді, коли людина відмовляється від реалізації себе як 

самості, особи.  

 

1.1.2. Герменевтична концепція техніки у філософії М. Гайдеґера 

Вчення про техніку Мартина Гайдеґера, незважаючи на агресивну 

критику з боку сучасних дослідників, і до сьогодні залишається тим 

фундаментом на якому, до певної міри, ґрунтується сучасна антропологія 

техніки. Прикметно, що своє філософування з привду техніки німецький 

мислитель розпочинає з критики саме позиції Карла Ясперса. На початку 

роботи «Питання про техніку» М. Гайдегер зазначає: «Найгірше, однак, ми 

налаштовані щодо техніки тоді, коли розглядаємо її лише як щось нейтральне; 

бо таке уявлення, яке особливо популярне сьогодні, робить нас повністю 

сліпими щодо сутності техніки» [156, c. 7]. Ми можемо лише здогадуватись, 

хто є адресатом цієї фрази. Попри те, цілком очевидним видається той факт, 

що вона була написана саме в контексті дискусії з К. Ясперсом. Як ми 

намагались продемонструвати у попередньому параграфі, К. Ясперс був 

схильний розглядати техніку у топосі моральної невизначеності. Можна навіть 

сказати, що філософ радше сприймав її як чисту потенцію, яка може бути 

реалізована як у межах екзистенційної складової людської суб’єктивності, так і 

в акті відмови від реалізації особистісної самості. М. Гайдеґер сприймає 
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сутність техніки у дещо іншій площині. Засадничі аспекти його філософування 

у межах цієї проблематики ми спробуємо висвітлити у цьому параграфі. Але 

попередньо окреслимо загальні риси його філософського спадку.  

Ми зосередимо свою увагу на тих поглядах мислителя, що були 

присвячені філософії техніки. Відтак, нашим завданням буде 

продемонструвати, що розуміння М. Гайдеґером сутності техніки вплинуло на 

поступ усієї філософської думки другої половини ХХ століття. Відомо, що до 

цієї теми філософ звертається у низці важливих праць – «Питання про 

техніку», «Поворот» і «Наука і осмислення». Ця проблематика певним чином 

зачіпається у «Листі про гуманізм», «Час картини світу» та деяких інших 

текстах.  

М. Гайдеґера часто зараховують чи то до екзистенціалізму, чи то до 

філософської антропології. Добре відомо, що сам філософ не вважав себе 

прибічником жодної з вказаних шкіл, ба більше – критикував у своїх роботах 

обидві позиції. Ми аж ніяк не прагнемо "вписати" німецького мислителя до 

класичної філософської антропології. Наша мета - розглянути його вчення як 

дотичне не до конкретного напряму (філософської антропології), а до 

філософського аналізу людини загалом. Відтак можна сказати, що роботи 

німецького філософа наповнені антропологічними сюжетами, особливо 

беручи до уваги його пізні праці, до яких належать і роздуми щодо сутності 

техніки і проблема взаємозв’язку людини з нею. 

На початку коротко скажемо кілька слів про засадничі риси філософії 

техніки німецького мислителя. По-перше, сутність техніки, на думку М. 

Гайдеґера, не можна розглядати крізь призму інструменталізму та 

утилітаризму. Німецький філософ вважає такі підходи хибними у самому 

зародку і наголошує на тому, що вони скоріше приховують для нас сутність 

техніки, аніж виявляють її. Наступний важливий момент, на якому наголошує 

М. Гайдеґер, пов'язаний із кореляцією техніки та людської діяльності. 

Мислитель переконаний, що техніка не може бути зведена винятково до 
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людської активності, попри те, що людина причетна до техніки, наближена до 

її суті. На думку філософа, людина не є володарем техніки, а відповідно, не 

може контролювати способи її проявлення. Єдина мета людини – це 

усвідомити сутність техніки, збагнути, що вона є способом, яким буття 

відкривається нам. Ще один важливий момент, до якого ми б хотіли 

звернутись у нашому дослідженні – це розгляд сучасної техніки як небезпеки. 

Важливо збагнути чому М. Гайдеґер споглядає сучасну техніку саме у таких 

конотаціях.  

Наступним кроком нашого дослідження є висвітлення світоглядного 

впливу філософії техніки на сучасні антропологічні візії феномену техніки 

(зокрема на постфеноменологію). За останні роки у академічних колах 

з’явилися дослідження, в яких сутність техніки досліджується у зв’язку з тими 

підходами, які були розроблені М. Гайдеґером. Зокрема йдеться про праці В. 

Бібіхіна [15], В. Маркса [182], Г. Рей [213], Р. Ройцевіча [217], І. Томпсона 

[235], Ф. Тьонера [236] та ін. 

У сучасній дослідницькій літературі є кілька підходів до хронології 

філософії техніки німецького мислителя. Дехто з фахівців, наприклад, Е. 

Фінберг [122], Г. Дрейфус [150], Д. Айді [154], починають свій аналіз з більш 

пізнього періоду, акцентуючи увагу на його статтях «Питання про техніку» і 

«Поворот», що були оприлюднені у 1950-их роках. Втім, дехто з дослідників 

(зокрема, Г. Харман [145] Пітер-Пол Вербеєк [238]) вбачають корінь проблеми 

у ранніх роботах філософа. Ми спробуємо пунктирно відтворити основні етапи 

ґенези проблеми техніки починаючи з раннього періоду творчості німецького 

мислителя.  

Відтак, уже у «Пролегоменах до історії поняття часу» [154] М. Гайдеґер 

розглядає поняття інструменту через відповідну систему взаємодії, де одна річ 

відсилає до іншої. Отже, людина долучається до відповідного способу 

комунікації зі світом. Як відомо, світ наповнений речами, має «речову» 

природу. А значення будь-якої речі, на думку М. Гайдеґера, пов’язане зі світом 
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людського буття. Сучасний дослідник А. Павленко так трактує цей елемент 

філософії німецького мислителя: «Саме стурбоване буття у світі, а не будь-яке 

інше прагнення до ізольованого пізнання, встановлює знаки, і лише тому, що 

світ неявно віднаходить себе у посиланнях. Відтак, світ стурбованості, який 

оточує людину, можна назвати «світом праці» (Werk Welt). Але як, на думку 

філософа, виникає такий світ людської діяльності? Він виникає з необхідністю, 

оскільки «коли зникає зв'язок людини з природним світом, виникає 

«розірваність». Світ виявляє себе як розрив, лакуна у зв’язку. Так з’являється 

потреба у штучному наповненні точок розриву – технічні інструменти – більш 

узагальнено, техніка як така, відкриваються для нас саме у такій ролі» [64, c. 

30]. Ця теза є вкрай важливою для нашого дослідження адже вже тут М. 

Гайдеґер розглядає техніку як відповідний спосіб «зв’язку» або навіть 

комунікації зі світом.  

Коли ж виникає вищезазначений розрив людини з природою? На думку, 

М. Гайдеґера, розрив виникає з появою історії людства. Відтак, філософ 

поділяє техніку на дві основні складові. Перша – це прагнення заповнити 

порожнечу між людиною і природою. У цьому контексті техніка стає способом 

оборони і пристосування до світу. 

Другий тип, більш характерний для сучасної техніки, виникає з появою 

модерної науки. Тут йдеться вже не про оборону, а про наступ. Людина 

намагається підкорити та використати природу. Кожна дія у цієї площини має 

утилітарний характер. Сучасність демонструє «наступальне» спрямування 

техніки. Сучасна техніка – це завжди відповідний спосіб експансії. Чимало 

дослідників акцентують увагу на тому, що для М. Гайдеґера сучасна техніка 

більшою мірою асоціювалась із індустріальною складовою суспільного життя. 

Сьогодення – це час, коли техніка постає у формі виклику, а отже, має 

наступальний характер.  

Наступний етап осягнення сутності техніки у творчості німецького 

мислителя можна висвітлити крізь призму його фундаментальної праці «Буття 
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і Час» [150]. Деякі сучасні дослідники вважають, що ранні праці М. Гайдеґера 

є значно більш цінними для нинішньої антропології техніки, аніж його пізні 

роботи. Такий стан справ переважно зумовлено неабиякою зацікавленістю з-

поміж сучасних науковців проблемою «інструмент-аналізи».  

Тож, на думку М. Гайдегера людина живе у світі об’єктів і реалізує себе 

через них. Зв'язок між людиною і об’єктами, що її оточують може бути 

унаочнений у двох формах. Ось як цю складову філософії М. Гайдеґера описує 

сучасний дослідник М. Рей: «Важливо, що об’єкти, крізь які людина існує у 

світі, виявляють себе у двох формах: (1) Об’єкт, що перебуває під рукою – це 

ті об’єкти, які існують у пасивній формі у світі, в якому живе людина; (2) 

Об’єкти готові до використання (Ready-to-hand equipment). У цьому понятті 

М. Гайдеґер об’єднує всі ті об’єкти, які людина використовує задля 

актуалізації власних цілей у світі. Тоді як перша категорія об’єктів ілюструє 

пасивний зв'язок між особистістю і реальністю, друга демонструє активну 

кореляцію між людиною, яка використовує об’єкт задля досягнення 

відповідної мети» [213, c. 61]. Такі сучасні дослідники, як Г. Харман [145], Б. 

Штіглер [226-228], Д. Айді [161] вбачають у цій концепції М. Гайдеґера ключ 

до розуміння людини у її сутнісному взаємозв’язку з технікою. М. Рей 

стверджує, що у М. Гайдеґера людське буття визначається дією, яка, у свою 

чергу, зумовлена іманентним зв’язком з технікою; цей зв'язок, на думку 

дослідника, виявляє кореляцію людської екзистенції і технології як певного 

синтезу.  

Майже в кожній праці німецького мислителя ми так чи інакше 

стикаємось із поняттям «буття» розглянутого у ролі чогось потаємного, чогось, 

що може розкритись для нас у різних способах свого виявлення. Полем для 

розкриття буття стає історичність та історія загалом. На думку М. Гайдегера 

історія людства це послідовна зміна різних способів та форм розкриття буття. 

Відтак, в межах кожної епохи буття має унікальну форму власного 

осмислення, а отже, виявляє себе людині відповідним чином. Позаяк уся 
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історія перетворюється на послідовну зміну «одкровень» буття, у полі таких 

змін людина стає тим топосом, у межах якого буття проявляється, 

відкривається. Можна сформулювати інакше: людська суб’єктивність стає тією 

структурою, в межах якої відбувається інтерпретація різних форм розкриття 

буття. До речі це уможливлює побачити важливу відмінність між двома 

філософськими підходами до сутності техніки. Якщо К. Ясперс більшою 

мірою схильний аналізувати значення техніки як способу актуалізації людської 

екзистенції, то М. Гайдеґер сприймає сутність техніки як герменевтичну 

проблему. Техніка для нього – це унікальний спосіб інтерпретації буття.  

Перш ніж перейти до пізнього періоду філософії М. Гайдеґера, 

звернемось до запропонованого ним етимологічного аналізу поняття «techne». 

Ця складова нашого дослідження є важливою з огляду на декілька причин. По-

перше, сам мислитель вбачає у смислового аналізі цього давньогрецького 

поняття ключ до власної концепції сучасної техніки. Окрім цього, звернення до 

античного філософування є важливим задля усвідомлення відмінності між 

елліністичним та сучасним розумінням феномену техніки. Ба більше, на етапі 

смислового дослідження ми опиняємось біля витоку європейського поняття 

техніки, а відтак, можемо розгледіти зародження проблематики і простежити її 

генезис.  

На початку звернемось до праці М. Гайдеґера «Питання про техніку»: 

«τέχνη - це не лише ім'я для ремісничого знаряддя і знання - пише Гайдеґер, - 

це також назва і для високого мистецтва і для витонченого мистецтва. τέχνη 

належить до ви-творенного (Her-vor-bringen), до поезису; вона є деяким 

поетичним» [156, c. 14]. Водночас нагадаймо, що М. Гайдеґер вбачає пряму 

аналогію у інтелектуальному спогляданні між технікою і мистецьким твором. 

Точніше, така аналогія закладена у лоні давньогрецького філософування. 

Сучасний дослідник Андрій Павленко у своїй монографії, присвяченій 

філософії техніки, так описує цей аспект: «Будь-який акт використання техніки 

являє собою «Her-vor-bringen», а саме «ви-твір» або, висловлюючись 
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грецькою, – poesis. Ви-твір виводить дещо з потаємності. Саме тому 

витворення одночасно є Ent-bergen – розкриттям. Тобто тим, що греки 

називали Істиною» [64, с. 34].  

Однак у вищенаведеному контексті варто пам’ятати про ще один 

важливий етимологічний нюанс. Як пише Г. Таврізян: «Вже за часів Платона 

поняття techne почало ототожнюватися з іншим терміном – episteme, який 

позначав пізнання: виявлення, віднайдення» [80, с. 139]. Відтак, головним у 

сутності техніки стає відповідний спосіб виведення з потаємного у не потаємне 

– розкриття буття. Етимологічний аналіз, до якого вдається німецький 

мислитель, спирається на античну модель розуміння techne. І тут передовсім 

варто пам’ятати, про принципову різницю між античним та сучасним 

розумінням техніки. Якщо для античності головна риса техніки полягала у 

poesis, який Гайдеґер описує послуговуючись поняттям Her-vor-bringen, через 

виведення потаємного у простір непотаємного, то ситуація з сучасною 

технікою радикально відмінна. Для сучасної техніки змінюється той спосіб, 

яким відбувається розкриття буття. Відтепер це не poesis (Her-vor-bringen), а 

Herausfordern, тобто, таке розкриття буття і природи, яке ставить перед собою 

утилітарні цілі. Якщо за Античності техніка по-новому розкривала буття і 

природу, то у сучасній техніці панує такий тип унаочнення буття, за якого 

природа постає лиш як матеріал для використання, сировина, ресурс (Bestand). 

Тож у таких конотаціях слушно поставити питання про роль людини у цьому 

процесі. Ось як філософ описує цей новий, модерний стан речей: «Хто 

здійснює цей виклик наявного, внаслідок чого дійсність вивільняється зі своєї 

прихованості і постає як наявне? Вочевидь це людина. Наскільки вона може 

здійснити таке вивільнення? Щоправда людина може так чи інакше, те чи інше 

представляти, оформлювати або спонукати до дії. Однак, неприхованим, де 

дійсність щоразу виявляє себе або зникає, людина розпоряджатися не в змозі» 

[156, c. 18]. Тобто людина віднаходить свою «закоріненість» в сущому. В 

результаті цього вона стає необхідним компонентом розкриття буття.  
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Можна простежити зв'язок філософії М. Гайдеґера з антропологічними 

концепціями сьогодення. Так, сучасний французький філософ-антрополог 

Бернар Штіглер у своїй великій праці «Техніка і Час» [226 – 228] доходить 

висновку, що лиш у ХХ столітті виникли адекватні умови для осягнення 

феномену техніки. Саме зараз, як вважає французький філософ, ми опинились 

у ситуації, за якої стає можливо усвідомити техніку як повноцінний 

онтологічний елемент нашої реальності. Остання, на думку Б. Штіглера, є 

необхідною даністю людського буття, без використання якої зникають умови 

для реалізації суб’єктивного досвіду. Саме про це пише М. Гайдеґер, коли 

стверджує, що сутність техніки розкривається одночасно із висвітленням 

буття. Тобто техніка є за своєю суттю глибоко онтологічною, а поле онтології 

– це горизонт, у якому особистість реалізує явлення власної сутності. Отже, 

техніка і людина мають між собою фундаментальний зв'язок, який може 

реалізуватись в акті осягнення буття. Інакше кажучи, техніка – це поле, в 

якому людина може почути і виявити «виклик» буття.  

У цій тезі ми впритул наближаємось до розуміння сутності техніки М. 

Гайдеґером. Таке розуміння може бути оформлене в запропонованій нами 

схемі «Людина-техніка-буття». Тобто це спроба цілісного усвідомлення 

сутності техніки у її кореляції з головними компонентами нашого досвіду. Ось 

як описує її сутність сам німецький філософ: «Ми тепер називаемо ту 

стимулюючу вимогу, яка налаштовує людину до саморозкриття як постійної 

наявності – Ge-stell» [156, c. 20]. На думку М. Гайдеґера, сучасна техніка може 

бути усвідомлена тільки як Gestell5. Для більш наочного усвідомлення цього 

концепту звернемось до роздумів сучасного дослідника Г. Таврізяна, який дає 

5 У примітках до «Die Frage nach der Technik» [156, c 20] Гайдеґер, намагаючись уточнити значення 
поняття Gestell, описує його у кількох семантичних топосах. У питомій німецкій мові, цим поняттям 
описують платформу, на якій кріпиться вагон. Сам Гайдеґер також наводить це значення, однак ним не 
обмежується. Для нього Ge-Stell це також воля до волі, що розкривається як суцільні причини, як забуття 
справжнього буття, що постає як основа, закон буття, як приховані події, які проступили в самому порядку, 
тобто, в наяному, впорядкованому сущому. Надалі, ми послуговуватимемось оригнальним німецьким 
терміном. Задля більшої смислової об’ємності ми також надаємо кілька варіантів англійського перекладу 
цього поняття – enframing або ж framework.   
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таку інтерпретацію поняттю Gestell: «М. Гайдеґер визначає термін «Gestell» як 

спосіб виявлення, який діє всередині сучасної техніки і водночас не є нічим 

технічним. Gestell – специфічний спосіб виявлення, закладений в основу 

сучасної цивілізації, пов’язаний із тією потаємністю, відповідно до якої у 

зусиллях сучасної техніки дійсне приходить до виявлення як «наявний стан» 

[80, с. 140].  

Сам термін Gestell, за словами М. Гайдеґера, є унікальним 

багаторівневим концептом, що об’єднує у собі кілька складових. По-перше, 

ведучи мову про Gestell ми повинні мати на увазі співвіднесення потаємного і 

непотаємного, які перебувають у взаємозалежності. Відтак тут йдеться про 

сферу реалізації істини. По-друге, Gestell передбачає топос людини у її 

дотичності до сущого. Але найголовніше, на думку М. Гайдеґера – Gestell 

неможливо остаточно вичерпати винятково людською діяльністю, навіть якщо 

йдеться про діяльність, що втілюється в техніці. Відтак у понятті Gestell з 

необхідністю присутнє ще дещо, той «виклик буття», про який йшлося вище. 

Ось як це поняття експлікує сучасний антрополог Пол Вербеєк: «Gestell – це 

саме буття, яке виявляє себе у формі Gestell. Водночас це поняття можна 

розшифрувати як Ge-Schick або назвати це долею, від німецького слова 

schicken, що означає «посилати». Але це дієслово так само можна перекласти 

як «покликанню»» [238, c. 55]. Тож дослідник вважає, що саме тлумачення 

Gestell як «виклику», «покликанню», виконує ключову роль у філософії 

техніки Гайдеґера. Сутність сучасної техніки – це відповідний «виклик» і 

водночас доля людини сьогодення.  

Поняття висвітлення, яке розуміється у формі техніки, є вкрай 

важливим для антропологічного розуміння феномену техніки. Філософ та 

антрополог Гевін Рей у своїй статті «Вплив М. Гайдеґера на постгуманзм» 

[213], розглядає вплив філософії німецького мислителя на сучасні 

антропологічні студії з погляду трьох ключових аспектів: проект деструкції 

метафізики, критика антропоцентризму і філософія техніки. Ми не будемо 
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детально зупинятись на перших двох компонентах вчення М. Гайдеґера, 

натомість спробуємо проаналізувати засадничий вплив філософії техніки в 

контексті проблематики суб’єктивності.  

Г. Рей зазначає, що головним сегментом вчення М. Гайдеґера є момент 

онтологізації техніки. Дослідник переконаний, що саме у спробі осягнення 

сутності техніки через призму онтології і може розкритися суть людського 

буття. Ось як Г. Рей описує вплив поняття Gestell на сучасну філософську 

антропологію: «М. Гайдеґер переконаний, що сутність техніки криється не в 

утилітарному виробництві, а навпаки, у специфічному способі висвітлення 

світу. У таких конотаціях М. Гайдеґер вводить поняття Gestell (enframing) для 

прояснення способу, у який сучасна технологія обрамлює і формує досвід 

людського буття. Демонструючи, що техніка формує і зумовлює наше 

сприйняття світу, М. Гайдеґер наголошує на тому, що людина не контролює 

техніку, а радше навпаки, буття людини зумовлене способом висвітлення 

потаємного через звертання до техніки» [213, c. 60]. Фактично ми долучаємось 

до одного з головних аспектів проблематики сучасної антропології техніки. Ця 

проблематика може бути висвітлена крізь призму дихотомії людського буття і 

техніки. Але вже у вченні М. Гайдеґера ця дихотомія отримує радикально нове 

формулювання: саме у його філософії ми можемо побачити засади сучасної 

антропології техніки. Через техніку людина висвітлює спосіб власного буття, а 

отже – і його смисл. Саме тому у сутності цього феномену суб’єкт реалізовує 

славнозвісний «поворот до себе». Тобто буття, як його проблематизує у своєму 

вченні М. Гайдеґер, криється в усвідомленні істинної суті техніки. Лише з 

урахуванням цього компонента суб’єкт може актуалізувати власну «історичну 

місію», що означає, за М. Гайдеґером, почути виклик буття, усвідомити цей 

виклик і форму, в якій він виявляє себе людині. Техніка за своєю суттю є 

моментом оприявлення цього виклику.  

На думку німецького мислителя, саме у полі інтелектуального 

виявлення криється найголовніша проблема сучасної технічної цивілізації. Для 
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більш точного усвідомлення небезпеки, яка виникає у полі Gestell, М. Гайдеґер 

вводить поняття так званої «історичної долі буття». Саме вона, на думку 

філософа, спрямовує людину до потаємного. Очевидно, що сучасна цивілізація 

у її способі розкриття буття ґрунтується саме на Gestell. Гайдеґер вбачає у 

цьому грандіозну загрозу для розкриття буття, оскільки людина починає 

використовувати Gestell не як унікальний історичний шлях виведення 

потаємного у поле непотаємного – вона конструює істину з самого способу 

цього виведення. Не зосереджуючись на сутності, людина втрачає докорінний 

зв’язок з тим, що розкривається завдяки техніці. Наше століття, на думку М. 

Гайдеґера, недарма можна називати століттям «забуття буття», адже у 

небажанні осягнути сутність техніки людина підкоряється їй як відповідному 

методу. Приставши до такого способу мислення, суб’єкт ніби власноруч 

підписує згоду на «забуття буття». Доки людина не осягне сутність техніки як 

Gestell, наше існування продовжуватиме перебувати у полі онтологічного 

засліплення і справжнього духовного рабства.  

Напевно, варто узагальнити, чому саме у сутності сучасної техніки М. 

Гайдеґер вбачає головну загрозу. Тут необхідно виокремити дві складові. По-

перше, сучасна техніка є грандіозною небезпекою, тому що загрожує самій 

людяності людини. Суб’єкт, який перебуває у полі впливу сучасної техніки, 

сам виявляється «затребуваним у наявне» (Bestand). Відповідно, за такої умови 

людина, як зазначає німецький філософ, ніде вже не зустрічається сама з 

собою. Якщо повернутись до визначення філософії техніки М. Гайдеґера як 

відповідної герменевтики буття, то варто наголосити на кількох значущих 

висновках. По-перше, сучасна техніка привласнює спосіб інтерпретації 

людиною власної самості. Відповідно, за часів панування Gestell, людина 

відірвана від комунікації з власним «Я». У цьому контексті наочно постає 

кореляція філософських поглядів К. Ясперса та М. Гайдеґера. Згадаймо, що К. 

Ясперс так само розглядав техніку як силу, що відчужує людину від її 

автентичності, не дозволяє їй стати собою.  
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Друга небезпека – це заміщення усіх попередніх форм розкриття буття 

як непотаємного. На можливі небезпеки пов’язані з Gestell, П-П. Вербеєк пише 

таке: «Відповідно, загроза Gestell полягає не лише у тому, що акт буття 

залишається знехтуваним; а ще й у тому, що Gestell зводить все, що оточує 

людину, до актів контролю і домінації. Відтак, за таких конотацій ситуація 

замислення щодо буття видається вкрай проблематичною. Ба більше, буття 

тепер не лише не може бути «виявленим», воно навіть не може стати 

побаченим» [238, c. 56-57]. 

У статті «Поворот» М. Гайдеґер стверджує, що Gestell є здійсненням 

місії самого буття. Контекст здійснення цієї місії неможливо реалізувати без 

участі людини. Відповідно, якщо через техніку відкривається буття, то людина 

стає осередком реалізації цього буття в акті усвідомлення сутності техніки. 

Однак завжди потрібно враховувати контекст хибного розуміння сутності 

техніки винятково крізь призму інструментального функціоналізму. Адже, 

сприймаючи техніку саме у такому інтелектуальному горизонті, ми 

позбуваємося можливості осягнення її істинної сутності. Саме тому М. 

Гайдеґер наголошує на тезі про те, що сутність техніки не є чимось технічним. 

Нехтуючи цим аспектом, ми тим самим не лише повністю випадаємо з поля 

усвідомлення зв’язку техніки і людини, але також здійснюємо «поворот» від 

суті техніки. Зрештою ми знову опиняємось у ситуації «забуття буття». 

Надалі важливо пам’ятати, що для М. Гайдеґера сутність техніки та 

форми її реалізації виявляються як певна дихотомія ризику і порятунку. У 

статті «Поворот» філософ звертається до кореляції між буттям, технікою та 

людиною. Вказаний зв'язок він розглядає в контексті кількох важливих 

компонентів. Перший і найголовніший компонент – це поняття небезпеки. 

Суть цієї небезпеки полягає у тому, як буття відкривається нам у світі. 

Небезпека полягає у тій наполегливості, з якою буття в образі Gestell приховує 

від нас власну істину.  
  



45 

 

М. Гайдегер наголошує, що в моменті унаочнення сутності Gestell як 

небезпеки мусить відбутися той Поворот, у якому буття народжує порятунок 

із самої небезпеки: «Однак, де загроза? Що є місцем для неї?  У цьому cенсі 

саме буття є загрозою, вона є ніде і всюди. У неї немає місця. Вона сама є 

місце вільне для будь яких земельних ділянок. Загроза є епохою буття, 

спрямованою в Ge-Stell» [151, c. 72]. Концепція «Повороту» у формі 

небезпеки, в усвідомленні якої коріниться порятунок, є важливим аспектом у 

подальших антропологічних студіях. Момент прихованості небезпеки є 

найбільш загрозливим для людини. Якщо загроза є самим буттям, то воно 

мусить постати як загроза. Тільки у цей момент може відбутись той 

«Поворот», про який зазначав німецький мислитель. Ба більше, саме техніка, у 

власній сутності і може подарувати нам усвідомлення суті буття, і тим самим 

реалізувати момент повернення останнього до його істини. 

У цьому розділі ми зосередилися на ключових аспектах «пізньої» 

філософії техніки німецького мислителя. Втім, задля того щоб підсумувати 

непросту позицію філософа, ми коротко, крок за кроком, ще раз стисло 

відтворимо послідовність його аргументації. На самому початку Гайдеґер 

проголошує свою першу тезу: сутність техніки не є чимсь технічним (не є 

конкретним технологічним артефактом). Чому? Для відповіді на це питання 

Гайдеґер пропонує другу тезу: сутність техніки не є конкретним 

технологічним артефактом, адже сутність техніки це передовсім процес 

розкриття (еntbergen – revealing) буття. Задля підкріплення цієї думки 

мислитель звертається до етимологічного аналізу античного поняття Techne, 

що дозволяє зрозуміти сутність техніки як відповідний процес розкриття буття 

(у німецькому тексті філософ вживає дієслово her-vor-bringen, яке він 

ототожнює з античним poièsis). У результаті цього розкриття буття постає 

перед нами у певній формі. Однак тоді виникає питання, чим сучасна техніка 

принципово відрізняється від попередніх технічних здобутків? Щоб відповісти 

на це питання Гайдеґер формулює третю тезу: сучасній техніці притаманний 
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свій власний спосіб розкриття (herausfordern) буття і ставлення до природи. І 

цей спосіб принципово відрізняється від попереднього (зокрема Античного). 

Розкрита засобами сучасної техніки природа, переконує німецький філософ, 

повсякчас постає перед нами як Bestand (Альбер Боргман пропонує 

перекладати цей термін як ресурси), тобто як дещо, що завжди, тут і тепер, 

може бути використано утилітарно. Але чому природа унаочнюється для нас 

саме у такій формі? Відповідь на це питання вкорінена у сутності сучасної 

техніки, яку філософ описує поняттям Gestell (англійською мовою його 

перекладають або як framework або як enfraiming). Це поняття одне з 

найважчих у пізній філософії Гайдеґера може бути пояснене як форма, що 

лежить в основі самого процесу розкриття буття (herausfordern), а відтак, саме 

ця форма визначає як буття і природа постають перед нами в нашому 

сьогоденні. Наступний крок в аргументації об’єднує одразу кілька «силових 

ліній» і концептулізується у четвертій тезі: техніка не залежить від людини, 

адже її сутність вкорінена у самому бутті, точніше, у тому способі в якому 

буття розкривається для нас сьогодні, техніка пов’язана з буттям 

(онтологічний аргумент). У цій тезі Гайдеґер конкретизує свою критику 

інструменталізму, адже у його філософії сутність техніки виявляється 

незалежною від людського буття, а відтак техніка аж ніяк не може бути 

сприйнята як дещо винятково залежне від людини чи як дещо нейтральне. 

Відтак ми наблизились до п’ятої тези: сучасна техніка є найбільшою 

небезпекою. Чому? З трьох основних причин. Перша причина пов’язана з тим, 

що засобами сучасної техніки нам відкривається буття, ми повсякчас 

перебуваємо у небезпеці неправильної інтерпретації буття. Однією з таких 

неправильних інтерпретацій і є інструментальна позиція, яка замість 

конкретизації антропологічної небезпеки, навпаки зводить нас на манівці. 

Друга причина зумовлена тим, що сучасна техніка, розкриваючи буття як 

Bestand, не дає нам можливості побачити і розкрити буття у будь-якій іншій 

формі окрім техніки. Третя причина є класичною для трансцендентальної 
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антропології техніки. На думку Гайдеґера, сучасна техніка відчужує людину 

від її власної суті.  

Послідовно відтворивши аргументацію Гайдеґера ми усвідомлюємо, що 

для німецького філософа шлях «спасіння» пролягає через буття людини. Адже, 

подолавши загрози примітивного інструменталізму людина може побачити 

буття у його відкритості та очевидності, спираючись при цьому на досягнення 

сучасної техніки. 

 

1.2. Трансцендентальна філософія техніки у світлі сучасної 

критичної настанови 

Для того щоб перший розділ набув відповідної логічності та 

послідовності викладу, ми вирішили звернутись до сучасної критики, 

спрямованої в бік філософії техніки М. Гайдеґера та К. Ясперса. Цей крок 

видається нам важливим з огляду на кілька причин. Перш за все, звернення до 

сучасних концепцій філософії техніки допоможе нам, хай поки що пунктирно, 

продемонструвати засадничі тенденції у сучасній антропології техніки. 

Водночас ми спробуємо унаочнити, як саме ці концепції віднаходять свої 

витоки з філософії техніки М. Гайдеґера та К. Ясперса, а де навпаки 

протиставляють себе їм. До певної міри останній параграф стане своєрідним 

висновком, у якому можна буде побачити не лише схвальні відгуки та 

позитивний вплив філософії німецьких мислителів, але й критичну рецепцію, 

яка нині відіграє неабияку роль у сучасній антропології техніки.  

Цей етап є вкрай важливим, адже сучасна критика, яка реалізується вже 

під кутом зору сучасної антропологічної настанови, починає сприймати 

філософування цих мислителів у дещо новій площині. Поява такого нового 

вектору сприйняття зумовила масштабні зрушення, що відбулись у філософії у 

другої половини ХХ століття. Окрім цього, не варто забувати і про науково-

технічний поступ. Поява нових форм технологічного асортименту так само 

наштовхує на нові пошуки відповіді на питання щодо сутності техніки. Тож ми 
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спробуємо продемонструвати не лише значущість «класичної» антропології 

техніки, але і її вразливі місця, які унаочнюються сучасною критикою. 

Водночас, відштовхуючись від критичної настанови, ми поступово 

наближаємось до більш сучасного філософування з його тенденціями і 

здобутками.  

Сучасні дослідники у царині антропології техніки розглядають історію 

цієї дисципліни як поступовий перехід від «класичного» етапу до сучасного, 

«емпіричного». На думку американського дослідника Дона Айді, перехід між 

етапами відбувся в американській філософії приблизно у середині 1970-х 

років. У своїй праці «Постфеноменологія і технонаука» [163] Д. Айді уважно 

вивчає філософію техніки починаючи з ХХ-го століття, перша половина якого 

продукує чималу кількість праць, присвячених цій проблемі. Д. Айді зазначає: 

«Фрідріх Десауер повертає в 1927 році титул Каппа [філософія техніки], у 

своїй власній роботі «Філософія техніки: проблема реалізації». У той самий рік 

виходить «Буття і Час» де М. Гайдеґер, вперше звертається до проблеми 

"інструмент-аналізу", який набуває у його філософуванні відтінку 

онтологічного пріоритету техніки над наукою. Тільки два роки потому, в 1929 

році, Джон Дьюї публікує в Сполучених Штатах свою відому роботу «У 

пошуках вірогідності» з акцентом на ролі експериментальної технології. Карл 

Ясперс враховує проблему техніки у праці, що носить назву «Духовна ситуація 

часу» в 1931 році; Льюїс Мамфорд пише «Техніки і цивілізація» в 1934 році; і 

Ортега-і-Гассет публікує в 1939 році «Роздуми про техніку»» [163, c. 27].  

На думку Д. Айді, у середині ХХ століття ситуація змінюється. Цю 

зміну було зумовлено подіями Другої світової війни: «Потім, після руйнівної 

Другої світової, у Європі з’являються мислителі, які задають тон усьому 

філософуванню у межах осмислення феномену техніки. Це перш за все 

«Питання щодо техніки» (1954) М. Гайдеґера; «Техніка» (1954) Жака Еллюля. 

Приблизно в цей час спостерігається поширення критичної теорії 

Франкфуртської школи. Насамперед у цьому контексті варто згадати Габріеля 
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Маркузе і його роботу «Однобічна людина» (1964). Я наводжу ці приклади, 

щоб проілюструвати, що до середини ХХ століття, філософська увага до 

техніки нарешті стала повномасштабною» [163, c. 27].  

Ми вирішили звернутись до такого розлогого цитування щоб 

проілюструвати кілька засадничих моментів у хронології антропології техніки. 

По-перше, усі філософи та дослідники, згадані американським фахівцем, мали 

вплив на формування саме філософського підходу до феномену техніки, її 

зв’язків з людиною, її суб’єктивністю. По-друге, і це важливо – усіх цих 

мислителів американський дослідник зараховує до категорії «класичної» 

антропології техніки. Згідно з Д. Айді, сучасна філософія техніки починається 

з 1970-х років.  

Тож спробуємо виокремити головні аспекти критики «класичної 

філософії техніки» послуговуючись тими ідеями і підходами, що були нами 

розглянуті вище.  

Зазначимо, що для сучасної антропології техніки позиції таких 

мислителів, як К. Ясперс, М. Гайдеґер, М. Горкхаймер та Теодор Адорно, 

розглядаються як унаочнення філософського трансценденталізму. Що це 

означає? Сучасний дослідник Пол-Пітер Вербеєк описує «класичну» модель 

філософування стосовно сутності техніки як «Спокусу Орфея» (Orphic 

temptation). Дослідник у своїй праці «Як діють речі» так описує цю позицію: 

«Відтак, класичну філософію техніки спіткала та сама доля, що і Орфея в 

грецькій міфології. В останній момент, на порозі звичного світу, незважаючи 

на всі перестороги, Орфей озирнувся щоб мигцем побачити свою кохану, і 

побачив, як вона зникла назавжди. Філософія техніки має протистояти цій 

«орфічній» спокусі дивитись назад. Мислитель повинен бути впевнений, що 

він матиме можливість отримати повне уявлення про техніку, щойно він 

вийшов з поля трансцендентного і знову опинився у світі конкретної 

матеріальності» [238, c. 7]. П-П. Вербеєк критикує трансценденталістський 

підхід до техніки з кількох позицій. Власне кажучи, тут ми потрапляємо у поле 
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сучасної антропологічної критики, у межах якої реалізує себе так званий 

«empirical turn» (емпіричний поворот), тобто, зміна вектору в аналізі техніки, 

що відбувся на початку 1970 – рр. Щодо цієї настанови П-П. Вербеєк зазначає 

далі таке: «Класична філософія техніки продовжує мислення «у стилі» 

трансцендентальної настанови. Класична філософія техніки намагалася 

зрозуміти техніку згідно з умовами можливості останньої. Починаючи від 

першого припущення необхідного для її існування, і закінчуючи тим, що 

реально уможливлює техніку як факт. Класична філософія техніки рухається за 

сценарієм відходу від конкретного технічного об’єкту в процесі пошуку умов 

його можливості» [238, c. 7]. Тож, все очевиднішими стають ті засади, на яких 

реалізує себе критична настанова. Варто виокремити кілька основних 

моментів. 

 Позаяк, найважливіша засаднича риса сучасної критики пов’язано 

«емпіричним поворотом», відтак необхідно з’ясувати передумови його появи 

та вказати на головні елементи, що його характеризують. Цей «поворот» є 

ключовим для розуміння не лише критики «класичної» парадигми у філософії 

техніки, а й для усвідомлення особливостей сучасної антропології техніки 

загалом. Відтак, одним із перших хто став активно послуговуватись цим 

концептом був голландський дослідник Ганс Ахтеріус. У своїй роботі 

«Американська філософія техніки. Емпіричний поворот» [103] він пропонує 

розглянути нинішню антропологію техніки під кутом емпіричної специфікації. 

Американський дослідник Д. Айді акцентує увагу саме на підходах Г. 

Ахтеріуса. Тож Д. Айді зазначає: «Є три вектори, у межах яких Г. Ахтеріус 

вбачає відмінності між класичною і сучасною філософією техніки: 

• Класична філософія техніки, як правило, має справу з технікою 

загалом, з такою технікою, яка не специфікована у конкретних формах, видах і 

артефактах; 

• Класичний підхід часто стає прихистком для романтичних та 

ностальгічних настроїв. Це призводить до песимістичного тлумачення техніки. 
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Так само як рання філософія науки дійшла висновку про ко-

еволюційність науки і суспільства, сучасні дослідники на теренах філософії 

техніки почали говорити про ко-еволюцію техніки і суспільства» [163, c. 21-

22].  

Варто враховувати кілька засадничих складових. По-перше, 

трансценденталізм у філософії техніки, на думку сучасних дослідників, не 

приділяє достатньо уваги конкретним матеріальним артефактам, не враховує їх 

багатоманітності та культурної значущості. Згадуючи позицію М. Гайдеґера, 

який проголошував що сутність техніки завжди є чимось не-технічним, легко 

збагнути цей критичний закид з боку сучасних дослідників. Так, П-П. Вербеєк, 

аналізуючи погляди К. Ясперса і М. Гайдеґера, зазначає: «У дзеркалі критики 

сьогодення позиції «класичних» мислителів техніки видаються занадто 

абстрактними і радикальними. Абстрактними їх можна назвати з огляду на 

відірваність від конкретної технологічної практики. Разом з тим вони хибують 

на радикалізм, адже, аналізуючи сутність техніки, не залишають місця для 

нових дескрипцій різних проявів технологічного» [238, c. 4].  

По-друге, неможливо збагнути засновки «empirical turn» без урахування 

контексту розвитку філософії науки. Як зазначає Дон Айді, яскравим 

прикладом ґенези нового, емпіричного етапу у філософії техніки, є Томас Кун, 

який продемонстрував, що науку не слід розглядати як щось монолітне, 

оскільки для наукового поступу більш характерними є спонтанні флуктуації на 

противагу лінійним хронологіям. Саме у цьому контексті філософія техніки 

відходить від «класичної» трансценденталістської моделі.  

По-третє, важливою складовою сучасної критики є саме емпіричний 

спосіб споглядання техніки. Неможливо адекватно розглядати сутність техніки 

без урахування її емпіричної реалізації, природи її артефактів і технічних 

засобів тощо. Для сучасної критики важливим видається споглядання техніки 

як частини нашої природної настанови, нашого Lebenswelt. Відтак, техніка має 

бути тією складовою нашого досвіду, яка постійно унаочнена як його 
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емпірична складова. Саме ця складова має стати в центр нашої рефлексії, якщо 

ми маємо на меті усвідомлення зв’язків між різними формами техніки і 

людиною, її способом буття.  

Сучасний етап розвитку антропології техніки пронизаний емпіричними 

підходами, експериментальним аналізом, що націлює на дослідження 

матеріальних артефактів під кутом зору «природної настанови». Такий підхід 

передовсім зумовлено комплексом ідей, які виникли у горизонті різних 

філософських дисциплін і напрямів. Ми звертали увагу на значення 

феноменології та екзистенціалізму, прагматизму та філософії науки. Засадничі 

ідеї та концепції, що були характерні для кожного з цих напрямів, так чи 

інакше віднаходять своє місце у сучасних антропологічних студіях.  

Можна припустити, що поява «empirical turn», є цілком зрілою спробою 

подолання трансцендентальної настанови у сфері дослідження техніки, її 

зв’язків з людиною, її світом тощо. З-поміж найвідоміших дослідників слід 

окремо виділити представників акторно-мережевої теорії – Брюно Латура [44; 

170-172], Джона Ло [173; 174]; інженерно-орієнтованої антропології техніки – 

П. Кроеса та М. Франсена [102; 106; 206], К. Велберс [239]. Можливо доречно 

припустити, що такий погляд не ставить собі за мету радикально відкинути 

трансцендентальну настанову. Радше це спроба об’єднати ці настанови. 

Очевидно, що таким об’єднавчим контекстом виступає дискурс щодо техніки, 

що має розгалужені напрями свого розгортання, зачіпаючи не лише філософії, 

а й цілу низку наукових дисциплін, появу нових наукових стратегій 

дослідження феномену техніки.  

Тож, перший вектор сучасної критики cпрямовано у бік 

«трансценденталізму». Однак він аж ніяк не єдиний. Дон Айді у своїй роботі 

«Гайдеґерова техніка» наводить кілька важливих аспектів технологічного 

поступу у зв’язку з філософією техніки Гайдеґера: «На загал більшість 

елементів технонауки, що формують ландшафт ХХІ століття, первинно 

належать до «після-Гайдеґерової» хронології. 
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• Інтернет (починає функціонувати, але в дуже обмежений спосіб, у 

1973 року) і початок нанотехнологій (очікувані Фейнманом ще в 1959 р, але 

дійсно, описані у 1974 – 1977 роках). Обидва явища належать до «після-

Гайдеґерової» епохи. 

• Тоді як структуру ДНК було відкрито в середині 1950-х років, 

біотехнології у вигляді практичних маніпуляцій з генетичним матеріалом не 

знали свого практичного застосування до 1975 року.  

• Ті технології, які від початку мали стати «розважальними», наразі 

складають невід’ємну частину нашого щоденного життя – мобільні телефони, 

цифрова фотографія тощо. Все це так само належить до «після-Гайдеґерової» 

хронології» [161, c. 4].  

 Навіть відмовившись від критики «трансценденталістської» настанови, 

ми маємо враховувати те, що вона не може бути адекватно розглянута без 

урахування ключових технічних винаходів та нових наукових дисциплін, які 

з’явились протягом останніх десятиліть. Тож варто констатувати неабиякий 

прорив у сфері сучасної технології. Перш за все цей прорив націлений у бік 

наукової складової, тож не випадково, що технічні інновації постають перед 

нами у вигляді науково-технологічного поступу. Як наслідок, після такого 

«зрушення» інкорпорованість техніки у поле людського буття набула 

принципово нових ознак. З цього приводу П. Вербеєк пише: «Позаяк М. 

Гайдеґер має рацію щодо необхідності конкретного, технічного способу 

інтерпретації реальності (на онтологічному рівні), ми повинні також зробити 

висновок, що роль технології (на онтичному рівні) в нашій культурі не може 

бути усвідомлена з погляду винятково онтологічного способу інтерпретації. 

Коли ми використовуємо конкретні технології, то саме вони уможливлюють 

зв'язок людини з реальністю, що є значно багатшою, аніж та, яка зводиться до 

маніпулювання тим чи іншим запасом речовини» [238, c. 66].  
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Сучасна критика «класичних» систем, на нашу думку, свідчить на 

користь того факту, що філософія техніки все ще тяжіє до «Orphic temptation». 

Сучасні дослідники продовжують аналізувати ідеї К. Ясперса та М. Гайдеґера, 

находячи у них стимули для нових досліджень взаємодії людини і техніки, 

попри те, що переважна більшість сучасних студій критично налаштована 

щодо трансцендентального підходу до цієї проблематики.  

 

Підсумки розділу: 

- Антропологічна рефлексія першої половини ХХ століття наочно 

продемонструвало принципову неможливість мислити сутність людини, її 

буття і світу без звернення до проблеми техніки. Такий стан речей ілюструє 

обопільний, концептуальний зв’язок між людською суб’єктивністю і технікою. 

Разом з тим, подібний зв'язок має не статичну, а динамічну структуру, що 

зумовлює виникнення різних етапів антропології техніки у ХХ столітті. 

- Трансцендентальний етап є першою зрілою антропологічною спробою 

описати обопільний зв'язок між людською сутністю і сутністю техніки. До 

цього етапу ми зараховуємо філософів так званої «першої хвилі» антропології 

техніки. Найвідомішими серед них є постаті Карла Ясперса та Мартина 

Гайдеґера. Для представників цього етапу характерним є песимістичний 

погляд на техніку, її функції у структурі людського світу. Тут техніка набуває 

рис абстрактної монолітності, сили, що відчужує людину від її буття, того 

світу в якому вона існує. 

- Представники сучасної антропології техніки (зокрема її 

постфеноменологічне крило), що постала у межах так званого «емпіричного 

повороту», пропонують власну стратегію переосмислення 

трансцендентального спадку. Запропонована ними методологія, рухаючись у 

річищі критичної настанови, прагне продемонструвати, що техніка – це 

повсякчас конкретний технологічний артефакт, який занурений у відповідний 

соціокультурний контекст.  
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РОЗДІЛ 2. МЕДІАЛЬНИЙ ПОВОРОТ У ФІЛОСОФСЬКОМУ 

ОСМИСЛЕННІ ЛЮДИНИ І ТЕХНІКИ У ДРУГІЇ ПОЛОВИНИ ХХ 

СТОЛІТТЯ 

 

Попередній розділ було підсумовано критикою європейського 

трансценденталізму у межах сучасної антропології техніки. Такий підхід був 

зумовлений відповідним сприйняттям поступу у межах філософської 

антропології ХХ століття. Наше дослідження має на меті продемонструвати, 

що актуальний стан справ у дискурсі нинішньої філософії техніки і 

філософської антропології був спричинений відповідними інтелектуальними 

зрушеннями, які, на перший погляд, аж ніяк не видаються очевидними. Саме 

тому перший розділ було присвячено двом ключовим фігурам попередньої 

антропології техніки, вплив яких можна відчути і нині. Відлуння їхнього 

філософування потребує кропіткої аналізи і уважної роботи з поняттями.  

Тож однією з головних цілей нашого першого розділу було 

продемонструвати певну спадковість ідей, які у подальшому стають 

ключовими для сучасного інтелектуального дискурсу. Нам вдалося виявити, 

що вже у межах філософії техніки як К. Ясперса, так і М. Гайдеґера наочно 

проступає той глибинний синтез філософської антропології та філософії 

техніки, який надалі стане візитівкою сучасної антропології техніки. Відтак, 

панорама мислення першої половини ХХ століття стає хорошим прикладом 

того як антропологія і філософія техніки опиняються у полі глибокого 

взаємозв’язку.  

Такий стан справ тільки-но починав формуватися у межах філософії 

першої половини ХХ століття. Відтак, метою нашого дослідження є аналіз 

трансформації людської суб’єктивності під впливом феномену техніки. 

Водночас ми намагаємося продемонструвати, що такий аналіз не може набути 

цілісності винятково у межах антропології, а прагне до синтезу з іншою 

філософською дисципліною – філософією техніки. На нашу думку, не буде 
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перебільшенням сказати, що філософська антропологія і філософія техніки 

сьогодні дедалі більше зближуються між собою, хоча тенденції до такого 

зближення було імпліцитно закладено вже у лоні трансценденталістської 

настанови. Тож у нашій дисертації ми часто послуговуватимемося 

словосполученням «антропологія техніки».  

У цьому розділі нашого дослідження йтиметься про медіальний етап в 

антропології техніки. Однак, щоб зрозуміти антропологічні витоки 

«медіального повороту» необхідно усвідомити зміни у розумінні сутності 

людини, її суб’єктивності, що відбулись у філософії в другій половині ХХ 

століття. На наше переконання відхід від есенціальної моделі (який було 

реалізовано німецькими екзистенціалістами і продовжено такими мислителями 

як Гюнтер Андерс, Маршал Мак-Люен, Жан Бодріяр та Мішель Фуко), відкрив 

новий горизонт для антропології техніки.  

Тож у першому підрозділі ми продемонструємо еволюцію ідей щодо 

сутності людини, її суб’єктивності без чого, на наше переконання, неможливо 

зрозуміти витоки медіальної антропології. З появою електронних медіа 

сутність людини розширюється і набуває рис динамічної дисперсивності. Це 

передовсім зумовлено тим, що людська перцепція, розгортаючись до 

планетарних масштабів, стає по-справжньому «повсюдною», отримуючи 

доступ до будь-якого сегменту реальності. Для людини ХХІ століття світ все 

частіше постає і репрезентується засобами медіа. Останні, у свою чергу, аж 

ніяк не є «прозорими» репрезентантами реальності, а навпаки, активно 

змінюють і конструюють її у процесі відтворення і передачі. Поміж тим всі 

типи медіа «приховують» власну активність за «змістом-повідомленням-

контентом», який вони ретранслюють. Тож не дивно, що медіальна 

антропологія починається славнозвісним лозунгом Маршала Мак-Люена 

«Медіум – це повідомлення». Суб’єкт сьогодення засліплений повнотою 

реальності, що існує для нього тут і тепер. Разом з тим, ця реальність завжди є 

продуктом медійної трансформації, яка повсякчас приховує себе, залишається 



57 

 

в тіні, на маргінесах тощо. Як не дивно, процедура технологічного розширення 

людської сутності призводить до остаточного злиття-embodiment людини і 

техніки. 

Зараз, на початку розділу, спробуймо вказати на кілька головних рис, 

які надалі буде експліковано більш ґрунтовно. Медіальний етап у порівнянні з 

етапом трансцендентальним, здійснює кілька вагомих кроків вперед. 

Передовсім техніка тут опиняється в осерді знакової проблематики смислу. 

Медіальний етап є прямим спадкоємцем повороту лінгвістичного. Особливе 

зацікавлення нинішні дослідники виявляють до засобів комунікації, їх 

структури та ролі у процесі передачі смислу. Головними представниками цього 

етапу є Гюнтер Андерс [104], Маршал Мак-Люен [185-188], Вилєм Флюсер 

[128; 129], Жан Бодрійяр [17-21] та ін. Сутність техніки на цьому етапі 

описується, з одного боку, як продовження-розширення (extention) людської 

суб’єктивності, а з іншого як механізм продукування смислів, і, водночас 

унікальний спосіб їх транспортування, передачі тощо. Розширення, як сутність 

техніки, набуває дедалі більших обертів, що призводить до появи нових 

антропологічних доктрин, де осмислюється нове явище сучасного світу – 

своєрідне «злиття» людини і техніки. Такими системами, перш за все, є 

симетрична антропологія Брюно Латура (її розгляду присвячено третій 

підрозділ нашого дослідження), а також постфеноменологія про яку йтиметься 

у третьому розділі нашої дисертації.  

 

2.1. Проект нової суб’єктивності як передумова медіального повороту в 
антропології техніки 

У другому розділі запропоновано інший вектор рефлексії щодо 

сучасного стану осмислення суб’єкта. Наразі ми ставимо собі за мету 

проаналізувати ті трансформації, що їх набуває людська суб’єктивність у 

межах філософії другої половини ХХ століття. Тут ми формулюємо одразу 

кілька цілей. По-перше, задля збереження хронологічної цілісності 
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дослідження ми спробуємо виявити той зв'язок, який існує у межах 

філософського аналізу суб’єктивності першої половини ХХ століття з 

представниками більш пізніх філософських течій (постструктуралізм, 

постмодернізм, нові теорії медіа). Водночас ми спробуємо поглянути на 

історію філософії як на послідовний процес осмислення людської 

суб’єктивності, який має одразу кілька рівнів кореляцій, більшість з яких не 

виявляються одразу, а потребують перманентного оприявлення і відповідного 

методологічного зусилля.  

По-друге, цей розділ більшою мірою буде присвячено тим зрушенням у 

межах підходів до суб’єкта, які відбулись у другій половині ХХ століття. 

Проте ми прагнемо не просто вказати на загальновідомі концепти та 

філософські підходи – наше завдання є більш предметним. Ми ставимо собі за 

мету унаочнити той унікальний процес формування нової парадигми 

суб’єктивності, яка стає необхідною і визначною для народження сучасної 

філософії техніки, а відтак – і нового проекту філософської антропології. У 

цьому розділі ми виділимо аспекти постмодерного суб’єкта, які у подальшому 

стануть визначальними для філософування сьогодення. З-поміж цих концептів 

ми звернемось до філософсько-антропологічного аналізу децентралізації 

людської суб’єктивності. Цей процес починається з медіального повороту, 

який було розпочато Маршалом Мак-Люеном [185-188], підхоплено 

французькими структуралістами: Р. Бартом [7; 8], Ж. Бодріяром [17-21], Ж. 

Делезом [29-31], М. Фуко [88; 89; 130] і остаточно завершено сучасними медіа-

теоретиками: В. Флюсер [128; 129], М. Хансен [141-143], Л. Мановіч [179; 180] 

та ін. У цьому розділі ми також вкажемо на передумови та наслідки відходу 

європейської філософії від есенціальної моделі розуміння людини, її природи.  

Проте перед тим, як переходити до безпосереднього розгляду процесів 

формування людської суб’єктивності, варто зробити ще одне зауваження. У 

межах філософії постструктуралізму, постмодернізму, теорії нових медіа 

техніка постає у дещо змінених формах. Вочевидь чимало філософів другої 
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половини ХХ століття звертаються до проблеми техніки, проте таке звернення 

часто межує з соціальним, владним дискурсом (як це відбувається у 

деконструктивістів, у філософії Мішеля Фуко, у представників 

Франкфуртської школи тощо). Втім, усі вищенаведені мислителі сприймають 

феномен техніки як дотичний до загального контексту свого філософування. 

Тож часто виникає враження, що саме поняття техніки не перебуває у центрі їх 

розмислів. Проте, важливішим тут видається інший контекст. Хоча для цього 

філософського періоду характерно сприймати техніку у дещо відмінний спосіб 

(поза сумнівом, вкрай цікавий і актуальний для свого часу), проте саме у його 

межах відбувається багаторівневе конструювання нового підходу до людської 

суб’єктивності, який стає фундаментом для сучасної філософії.  

З огляду на це ми послуговуватимемось відповідною стратегією. На 

початку ми вкажемо на передумови появи нового проекту суб’єктивності, а 

також відходу від есенціальної моделі сутності людини. На наше 

переконання, фундаментом для реалізації такого відходу до певної міри стає 

філософія К. Ясперса та М. Гайдеґера. У попередньому розділі ми приділили 

чимало уваги розгляду їхнім філософських систем, а відтак зараз ми просто 

окреслимо ключові аспекти їхнього філософування дотично до нового 

проекту людської суб’єктивності. Відтак, наш головний сценарій передбачає 

не повторення сказаного у першому розділі, а звернення до іншого вектору у 

мисленні двох німецьких екзистенціалістів. Після першого розділу ми змогли 

зрозуміти головні контексти зв'язку між людиною і технікою у філософії К. 

Ясперса і М. Гайдегера. Однак у другому розділі ми звертаємось до іншого 

елементу їх вчення, а саме - до проблеми людської сутності, в якій відходу 

від есенціалістського "що" є людина протиставлено "яке" є її буття. Тобто 

відтепер людина не сприймаються як чітко означений конструкт, а навпаки, 

розглядається як відповідна можливість, як щоразу відкритий горизонт 

людського буття який розкривається у світі. Такий горизонт передбачає 

продуктивну комунікацію з іншими аспектами цього світу, з-поміж останніх 
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техніка відіграє визначальну роль. Почати розділ з цього аспекту мислення 

філософів є стратегічно правильним, адже подальший рух аналізу поступово 

розкриває як відхід від есенціальної моделі суб’єктивності вкорінюється у 

філософії. Відтак недаремно останній підрозділ другого розділу присвячено 

антропології Латура, який унаочнює останній етап такого відходу. 

Водночас у контексті актуалізації передумов проекту нової 

суб’єктивності ми звернемось до напрацювань німецького антрополога, чия 

філософська система і досі залишається недостатньо дослідженою не лише у 

межах вітчизняної академічної спільноти, але навіть у полі англомовної 

дослідницької літератури. Йдеться про концептуальні розробки Гюнтера 

Андерса [104]. Саме у цього мислителя ми знаходимо вкрай цікаву концепцію 

філософії техніки, яка перебуває у глибокому зв’язку з його антропологічною 

позицією. У працях Г. Андерса запропоновано повноцінний проект критики 

есенціалізму у полі проблематики суб’єкта. Відсутність такої субстанційної 

гомогенності Г. Андерс схильний розглядати у полі сучасної техніки.  

Філософська антропологія ХХ століття переповнена проектами критики 

класичної «модерної» теорії суб’єктивності. На причини та наслідки такої 

настанови ми побіжно вкажемо у цьому розділі. Проте наразі важливо 

виокремити ті магістральні вектори, завдяки яким ця критика набуває міцності. 

Вочевидь однією з ключових тем, що стають засадничими в інтелектуальному 

дискурсі ХХ століття, є проблематика влади та її реалізації. У цьому контексті 

виникає одразу кілька критичних настанов владних дискурсів, у межах яких 

формується філософія другої половини ХХ століття. Ми звернемось тільки до 

одного «крила» такої критики, а саме – до філософії Фуко у межах 

проблематики становлення та децентралізації людської суб’єктивності. Проте 

вже на цьому етапі варто зробити кілька зауважень. Вочевидь, критика 

владних інституцій і самого способу існування влади не є відкриттям філософії 

ХХ століття. Проте саме тут формується унікальний підхід до такого феномену 

як влада – ба більше, цей феномен починає розглядатись саме у межах 
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формування нового типу рефлексії щодо людської суб’єктивності, у полі 

проблематики людської автентичності, способу буття самим собою тощо.  

Як було продемонстровано у попередньому розділі, у межах 

філософської концепції К. Ясперса влада починає розглядатись у контексті 

техніки. Хай там як, у цьому контексті можна згадати і тоталітарні рухи в 

історії ХХ століття, і бюрократичний апарат тощо. Як ми бачили, у межах 

ранньої філософії техніки К. Ясперса влада і масове виробництво тісно 

пов’язані із технікою, а отже – їх слід розглянути у відповідному комплексі. Не 

дивно, що вже у межах екзистенційної традиції філософування ми можемо 

віднайти цю важливу проблематику, яка є наскрізною для усієї інтелектуальної 

традиції ХХ століття, а відтак – і для нашого дослідження. Тут йдеться про 

взаємозв’язок між людською суб’єктивністю як чимось нестатичним, 

відкритим, готовим до змін і технікою як тією силою, що здатна надати форми, 

створити або проявити сутність людського буття.  

Саме з огляду на вищенаведене зауваження ми вирішили поглянути на 

проблему формування людської суб’єктивності в контексті проблеми техніки з 

точки зору декількох інтелектуальних векторів, що є ключовими для мислення 

другої половини ХХ століття. Перший вектор другого розділу націлений 

виявити процес поступового зближення сутності людини і техніки. Саме тому 

ми починаємо розділ аналізом нових проектів людської суб’єктивності, у яких 

відхід від есенціалізму відкриває новий горизонт для послідовної експлікації 

сутності техніки. Відтак ми зацікавлені у демонстрації певної ґенези в 

осмислені сутності людського буття. Наше головне припущення у цьому 

сегменті дослідження може бути попередньо сформульовано так: якби не було 

німецького екзистенціалізму, який дозволив "відкрити" нові горизонти у 

проблематизації сутності людини (горизонти які не обмежуються відповідним 

"що" а прагнуть зробити акцент на варіативності людського "як"), ми б не мали 

ані повноцінної медіальної антропології, ані тим більше проекту симетричної 

антропології. Саме тому перша «силова лінія» нашого розділу починається від 
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аналізу поняття сутності в німецькому екзистенціалізмі, згодом проходить 

крізь «негативну антропологію» Гюнтера Андерса і доходить свого звершення 

у мисленні двох французьких філософів: Мішеля Фуко та Брюно Латура.  

Другим вектором ми обрали проблему медіа, яка стає особливо 

актуальною у другій половині ХХ століття. Саме в цей період дедалі більше 

мислителів починають звертатися до теорії медіа у пошуках відповіді на 

запитання щодо наявної концепції людської суб’єктивності. У цьому розділі, 

окрім Гюнтера Андерса, ми звернемось до таких теоретиків медіа, як 

Маршал Мак-Люен і Жан Бодріяр. Наслідки того, що сутність людини є і 

залишається "відкритою" і водночас конструюється різними елементами 

реальності (мова, техніка тощо) дає можливість експлікувати проблему 

медіальності, яка водночас належить до проблеми мови (адже повсякчас 

оперує символічними формами) і разом з тим не опосередковано належить до 

проблеми техніки, адже також є відповідною матеріальною точкою доступу 

до реальності. Цей аспект нашого аналізу має одразу декілька цілей. 

Перш за все, ми схильні розглядати медіа у безпосередньому зв’язку з 

феноменом техніки, інакше кажучи – на сутнісному рівні ці явища 

визначатимуться нами як співмірні. Крізь рефлексію щодо засадничих рис 

структури медіа ми зможемо більше наблизитись, а отже – у новий спосіб 

поглянути на проблему сутності техніки у її зв’язку з людським буттям. По-

друге, медіа структурують формування суб’єктивності, і звернення до такого 

регістру медійності стає абсолютно необхідним для розуміння тих нюансів, що 

відбуваються у інтелектуальному дискурсі ХХ століття. І нарешті третє – 

рефлексія щодо медіа дає змогу по-новому поглянути на ту форму комунікації, 

чи навіть симбіозу, що відбувається у точках кореляції суб’єкта і техніки.  

Другий розділ вінчає аналіз проекту симетричної антропології Брюно 

Латура. Звернувшись до аналізу ідей цього мислителя ми хотіли показати як 

проект симетричної антропології об'єднує у собі водночас два вектори 

нашого розділу. По-перше, очевидно що Б. Латур відходить від есенціальної 
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моделі розуміння людини. Як представник онтології відношення (relational 

ontology) він наполягає, що автономність - це пастка (висловлюючись 

словами Уайтхеда "порожня актуальність"), розглядати дещо і описувати 

дещо можна лише з урахуванням її зв'язку із реальністю, а найчастіше такий 

зв'язок унаочнюється саме через техніку. Хай там як, але максима 

сформульована вже екзистенціалістами про сутність як можливість 

розкривається у Б. Латура в новому горизонті. Сутність людини завжди 

відкрита до нових зв'язків і зрештою може існувати лише як точка перетину 

цих зв’язків і реляцій. 

По-друге, Латур є цілком закономірним наслідком медіально-

лінгвістичного повороту. Він сам починає з семіотики і остання відіграє 

неабияку роль у його філософії. Він експлікує метод семіотики на 

дескрипцію проблеми техніки у межах питання про людину. Відсутність у 

його філософії безпосереднього аналізу конкретних медіа лиш свідчить на 

користь нашої позиції. Латур не вважає за доцільне зупинятись на 

конкретному прояві техніки, він прагне описати її множинність не 

обмежуючись питанням медіалності. Проте техніка для нього, це fold (згин 

між відповідними акторами, тобто між різними сущими). 

По-третє, Латур є дуже зручною фігурою для переходу до емпіричного 

етапу, адже він фактично був одним із перших, хто прагнув реалізувати цю 

максиму у межах антропології техніки. 

Нині дедалі більше теоретиків медіа звертають увагу на факт 

демаркації, що має місце у межах самого феномену техніки. Відтак, задля 

уникнення плутанини та термінологічних непорозумінь дослідники схильні 

поділяти сферу техніки на два ареали. Для більш наочної ілюстрації 

звернемось до одного з найбільш популярних науковців сьогодення – Марка 

Постера [209; 210]. У передмові до праці В. Флюссера «У всесвіті 

технологічного зображення» він окремо наголошує на цьому вкрай важливому 

нюансі: «Машини, які формують і створюють тексти, зображення, звуки, на 
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моє щире переконання, значно відрізняються від машин, які працюють із 

матеріальною складовою нашої природи. Проте, якими б важливими ці останні 

не були для нашої цивілізації, їх відмінність від машин інформаційних є 

грандіозною. ЗМІ-машини діють на компоненти культури, а не на складові 

природи, відтак – вони взаємодіють з людиною в радикально новий спосіб. 

Можна сказати, що інформаційні машини ближчі до людей, аніж механічні. 

Тож і зв'язок між людиною і інформаційними машинами значно глибший, на 

противагу машинам механічним» [128, c. II]. Відтак, формуються одразу кілька 

моделей комунікації між людиною та технікою. Вищенаведена теза постулює 

вкрай важливе розрізнення так званих медіа-технологій і тих технологічних 

артефактів, які безпосередньо реалізують відповідний спосіб ставлення 

людини до природи. Запам’ятаємо цю думку – протягом нашого дослідження її 

буде розглянуто, по-перше, у відповідному контексті одразу декількох 

філософських систем, по-друге, у загальному полі нового проекту людської 

суб’єктивності та форм її поставання. Відтак, проблема медіа – це перший 

вектор нашої оцінки проблеми людини дотично до техніки.  

Другим вектором є проблема об’єкта, або технологічного артефакту. 

Цікаво, що у другій половині ХХ століття проблематика об’єкта-речі – 

технологічного артефакту набуває доволі своєрідного філософського шарму. 

Чимало дослідників із різних сфер знань починають звертати увагу на 

проблему об’єкта, на спосіб його існування та форми комунікації з людиною.  

Щоб окреслити витоки проблематики філософської рефлексії щодо 

об’єкта, ми звернемось до праць Жана Бодріяра. До певної міри постать цього 

філософа є для нас у цьому сенсі ключовою, адже саме йому вдалося об’єднати 

у полі власного філософування як проблему медійності, так і проблему 

об’єкта.  

Другим мислителем, до якого ми звернемось стане Брюно Латур. 

Концепція цього науковця наразі набуває дедалі більшої популярності. Праці 

Латура зараховують одразу до кількох наукових дисциплін. Тут можна згадати 
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і соціологію наукового знання, і соціологію речей, і, ясна річ, філософську 

антропологію, зокрема – антропологію техніки. Протягом нашого аналізу ми 

звертатимемося до найбільш сучасних критичних робіт щодо антропології 

Латура. Зокрема тут йдеться про філософську рецепцію втілену у горизонті 

спекулятивного реалізму. Робити таких дослідників як: Грєм Харман [145-147], 

А. Мілер [190], С. Шавіро [220-222] стануть нам у нагоді. Окрім 

спекулятивного реалізму ми звернемося до кількох критичних програм, які 

ставлять собі на меті спростувати концептуальні засади симетричної 

антропології Латура. Тут передовсім згадаймо роботу К. Велберс [227] та Л. 

Сантело і Кардосо [239]. 

 

2.1.1. Проблема суб’єктивності в філософії екзистенції К. Ясперса і М. 

Гайдеґера 

Передовсім ми плануємо поглянути на підстави трансформації 

класичної теорії суб’єктивності, яка відкривається для нас у межах 

екзистенційного філософування. Як вже попередньо було зазначено, 

принципово важливим у цьому контексті видається той поступовий відхід від 

есенціалізму, який з необхідністю присутній у екзистенціалізмі. Вже у межах 

німецької екзистенційної філософії ми отримуємо той поштовх до появи нової 

теорії суб’єкта, який у подальшому набуває неабиякого масштабу. Наразі ми 

плануємо коротко окреслити цю проблему на прикладах вже проаналізованих 

нами філософських систем. Відтак, почнемо з філософії К. Ясперса. 

Задля того щоб якомога більш точно окреслити ті трансформації 

сутності людини, що відбуваються в межах концепції німецького мислителя, 

коротко окреслимо ті поняття, що ними послуговується філософ у процесі 

опису суб’єкта. Поняття суб’єкта ми використовуємо як збірний образ, який 

містить у собі весь спектр можливого понятійного опису людського буття. 

Філософські розмисли К. Ясперса зазвичай характеризуються чітким 

застосування концептуальної мови, термінів. Ми це виявили, коли аналізували 
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філософію техніки німецького мислителя. Як зазначає сучасна дослідниця 

Філіс Піч [203], німецький мислитель запропонував певну ієрархіє концептів 

(термінів), що описують модуси людського існування: «За Ясперсом наше 

буття має відповідну ієрархічну структуру, ось її складові:  

• Dasein (Existence); 

• Свідомість-як-така (Сonsciousness-as-such); 

• Дух; 

• Existenz. 

Як відомо, Ясперс підкреслює конечний характер буття Dasein. Для 

німецького мислителя ця конечність – фундаментальна засада буття. Людина, 

що розглядається як певна цілісність, завжди усвідомлює тимчасовість свого 

буття, а відтак – емпіричну обмеженість власної екзистенції. Для Ясперса 

людина – це єдине суще, для якого власне буття відкривається крізь емпіричні 

складові (людського) буття» [203, c. 33].  

Наступним буттєвим рівнем після Dasein є свідомість як така 

(Bewußtsein berhaupt) «Свідомість-як-така – це другий модус Буття, який так 

само дотичний до емпіричної складової життя людини у світі. Ясперс описує 

його як форму свідомості, в якій універсальні істини та об’єктивне знання 

можуть бути не лише пізнаними, але й розділеними між усіма учасниками 

інтелектуальної рефлексії. Під об’єктивним знанням Ясперс перш за все 

розуміє логіку, математику і наукове знання загалом» [203, c. 33]. Отже все, що 

належить до категорії наукової істини або здорового глузду, Ясперс зараховує 

до компетенції свідомості-як-такої.  

Третій рівень людського буття німецький мислитель описує за 

допомогою категорії духу: «Дух – це такий модус Буття, - зазначає Ф. Піч, - 

який може бути описано як «конкретна універсальність». Завдяки духу людина 

здатна осягати різні феномени у відповідній єдності. Прикладами таких 

єдностей є релігія, політичні ідеології, мистецтво і культурні традиції, завдяки 

яким людина стає частиною певної групи чи тотальності» [203, c. 34]. На 
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переконання Ясперса, категорія духу є тією складовою людського 

світосприйняття, яка допомагає набути відповідної цілісності. Зрештою 

духовна складова людської суб’єктивності уможливлює споглядання світу не у 

формі розрізнених явищ, які жодним чином не пов’язані між собою, а навпаки, 

відкриває їх своєрідну поєднаність, співмірність тощо.  

Для К. Ясперса, як і для М. Гайдеґера, ключовою характеристикою 

людського буття є факт його реалізації через емпіричну реальність людини. 

Відтак усі рівні буттєвості, які описує Ясперс, має бути розглянуто у 

відповідній єдності та цілісності. Лише всі разом вони створюють те, що 

можна назвати людиною. У цьому контексті екзистенція відкриває радикально 

новий спосіб споглядання людської суб’єктивності. До певної міри ми можемо 

стверджувати, що екзистенція є сутністю людського буття. Проте вона є вкрай 

нестандартною сутністю, такою, яка створює нову парадигму споглядання 

людської суб’єктивності. Відтак, вона стає тією межею, яка відділяє 

«класичний есенціалізм» від нової теорії сутності, яка виникає на межі ХІХ і 

ХХ століть. На наше переконання, екзистенціалізм загалом, а відтак – і 

німецький екзистенціалізм зокрема, створюють фундамент для появи нової 

парадигми суб’єктивності, яка досягає власного апогею вже у другій половині 

ХХ століття. 

Отже, давайте спробуємо поглянути на зазначену проблематику з точки 

зору поняття екзистенції, як вона постає у К. Ясперса. Перше, про що варто 

сказати, екзистенція – це не емпіричне та не об’єктивне існування. Вона – не 

річ з-поміж інших речей. Відтак, спосіб її існування радикально відрізняється 

від емпіричного існування інших предметів. Як екзистенція людина ніколи не 

може стати власним об’єктом дослідження. Вочевидь, тут перш за все йдеться 

про ту унікальну рису екзистенції, яка відкривається для нас за межами 

раціональності або свідомості як такої. Проте варто брати до уваги той факт, 

що без свідомості як такої, без раціональності екзистенція ніколи не могла б 

реалізуватись. Проте раціональність і свідомість (як науково-раціональна її 
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складова) ніколи не зможе схопити або описати екзистенцію. Ця теза є для нас 

ключовою. Тут ми наближаємось до тієї траснформації, яку створює 

екзистенційна філософія у межах теорії суб’єктивності. У цій тезі очевидними 

стають та зміна і той відхід від есенціальної настанови, який реалізовують 

екзистенціалісти. Якщо сутність людини є екзистенцією як унікальним 

способом буття, то цей спосіб не може бути описано або зафіксовано у 

відповідному термінологічному апараті. Саме тому К. Ясперс формулює тезу, 

згідно якої моя власна екзистенція завжди залишається понятійно закритою 

для мене самого. Єдиний спосіб наблизитись до екзистенції чи висвітлити її – 

екзистувати.  

Відтак, ми можемо або бути собою, або ні. Проте ми ніколи не зможемо 

описати екзистенцію, дати їй відповідну дефініцію, тому що коли ми піддаємо 

її такому опису, вона одразу перетворюється на об’єкт серед інших об’єктів, а 

отже, втрачає власну унікальність. Екзистенція відкривається для нас радше як 

можливість того буття, яке має бути. Вона, як сутність людського буття, 

завжди залишаючись певною можливістю, менше з тим, продовжує існувати як 

одвічна мета і завдання для кожного з нас. Саме тому її не може бути 

досягнуто, а відтак – і реалізована раз і назавжди. Вона може бути виявлена 

для нас винятково у короткі миті нашого життя. К. Ясперс називає такі 

моменти Augenblick.  

Вже згадувана нами Ф. Пітч так визначає зв'язок екзистенції та 

трансценденції: «Трансценденція завжди прихована адже вона не може бути 

скінченим об’єктом людського знання. Відтак, Трансценденція та Екзистенція 

не можуть бути визначеними, тому що будь-яка дефініція уподібнюватиме їх 

тому, чим вони ніколи не зможуть бути: об’єктом думки. Трансценденція, як і 

Екзистенція, є присутністю, яка може маніфестувати себе крізь одиничне 

усвідомлення» [203, c. 37].  

Хай там як, але у межах екзистенційної філософії сутність 

перетворюється на дещо, що не піддається визначенню, дещо позбавлене 
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точної дефініції. Ця риса означає розрив із класичною філософією субстанції 

Аристотеля, оскільки для останнього субстанція є необхідною умовою 

дефініції. Інакше кажучи, тільки за умови наявності субстанції можна дати 

визначення будь-чому. Всупереч цій тезі ми бачимо, що екзистенційна 

філософія робить своєрідний реверс. Ми можемо вказати на відповідну 

сутність людського буття, яка полягає в екзистенції і в свободі. Проте ця 

сутність із самототожного та незмінного перетворюється на існування, якому 

не можна навіть дати визначення, яке перебуває за межами будь-яких 

дефініцій. Це таке існування у якому можна лише безпосередньо жити і яке 

можна лише переживати.  

Наведемо думку ще одного фахівця, а саме П. Вербеєка: «Не буде 

перебільшенням сказати, що Ясперс до певної міри релятивізує автономію 

екзистенції, розглядаючи її крізь призму історичності. В результаті екзистенція 

відкривається для нас як позбавлена «конкретної» сутності, проте вона завжди 

постає, і сам цей процес поставання перебуває у постійній кореляції з 

конкретними обставинами людського буття. Проте не варто робити висновок, 

що подібна релятивізація автономії суб’єкта заперечує той факт, що людина 

позбавлена можливості автентичного вчинку, прояву індивідуальної свободи 

тощо» [238, c. 33].  

Вочевидь, запропонований проект нової суб’єктивності призводить до 

появи цілої низки питань. Якщо екзистенція за своєю природою залишається 

чимось вічним, то яким чином вона може реалізовуватися в часі? Чому і як 

історичність (а це саме один з людських вимірів часу) може бути ключовою 

характеристикою людського буття як екзистенції? Як відбувається зв'язок між 

екзистенцією і трансценденцією у межах емпіричної настанови? Тож у лоні 

німецького екзистенціалізму ми можемо спостерігати зародження нової теорії 

суб’єкта, яка надалі стане домінантною у горизонті європейської 

інтелектуальної традиції ХХ століття. Ми переконані, що сучасна філософська 

антропологія та філософія техніки позначені впливом німецького 
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екзистенціалізму або, як його ще часто називають – «трансценденталізму». 

Проте, якби ми зупинились винятково на постаті К. Ясперса, наш аналіз 

хибував би на неповноту. Саме тому наразі ми так само пунктирно звертаємось 

до аналогічної проблематики, що вона виникає у межах філософії М. 

Гайдеґера.  

Відомо, що відразу після виходу «Буття і часу» Мартин Гайдеггер читає 

лекційний курс «Засадничі проблеми феноменології». Цей курс був 

своєрідною експлікацією головних питань порушених у «Бутті і часі». Проте у 

цьому курсі Гайдеггер має на меті розглянути історію поняття буття у 

горизонті власного проекту екзистенційної аналітики Dasein. Тож не дивно, що 

однією з головних тез цього курсу стає думка про те, що кожне суще є 

результатом «зіткнення» сутності (essentia) та існування (existentia). Втім, М. 

Гайдегер пропонує розглядати поняття екзистенції не тільки як універсальний 

модус буття сущого, а й як унікальний спосіб існування Dasein. Якщо перше 

формулювання було традиційним у межах схоластичної філософії, то 

інтерпретація Гайдеґера тяжіє до більш пізньої інтелектуальної традиції. 

Відтак, розглядаючи екзистенцію як автентичний спосіб буття людини, ми 

водночас потребуємо нової інтерпретації сутності Dasein. У такий спосіб 

проблема сутності знову опиняється в центрі філософської рефлексії – втім, 

відтепер її ареал змінюється з онтологічного на антропологічний. Відтоді як 

виникає необхідність поглянути на проблему сутності людини по-новому, 

з’являється радикально інший проект філософської антропології, риси якого 

ми б хотіли пунктирно окреслити.  

На наше переконання, першочерговим для цього підходу має стати 

переосмислення сутності людського буття. Внаслідок такого інтелектуального 

зусилля ми отримаємо нову онтологію, яка відрізнятиметься від усіх 

попередніх метафізичних проектів європейської філософії. Тож класична 

онтологія з її увагою до проблеми субстанції оминала питання про людину, 

сутність її буття, розглядаючи її з позицій загальної теорії субстанції. Відтак, 
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жодна філософська епоха, окрім філософської антропології ХХ століття, не 

спромоглася створити окремої теорії субстанції, придатної для опису 

унікальності суті людського буття.  

Це положення М. Гайдегер формулює у такому твердженні: «Речевість, 

realitas або quidditas, це те, що дає відповідь на питання: quid est res, що є річ? 

Навіть побіжний розгляд показує: про суще, яким є ми, das Dasein, взагалі не 

можна запитувати «що це»? До цього сущого ми отримуємо доступ лише тоді, 

коли запитуємо: хто це? Das Dasein не є щойність, а якщо можливо застосувати 

такий вираз – хтойність.  Відповідь передбачає не річ, а Я, Ти, Ми» [152, c. 

169]. Тож для опису сутності людського буття класичних понять європейської 

онтології замало. Зміна слововжитку з «що» на «хто» – не проста гра слів, а 

результат уважного філософського аналізу, який ставить собі за мету 

продемонструвати, що спосіб буття людини є радикально іншим, аніж спосіб 

існування іншого сущого.  

Ось як описує цей процес авторитетний дослідник фундаментальної 

онтології німецького мислителя Кшиштоф Міхальський: «Підґрунтям для 

часто вживаного вислову «сутність чогось» є філософська традиція, яка 

починається ще від часів філософування Платона. Згідно з цією традицією 

сутність сприймається як носій незмінних якостей і рис речей, на відмінну від 

плинних і випадкових характеристик. Втім, риси Dasein не є готовими 

«якостями» але можливими способами буття і нічим більше. «Сутність» 

відносно Dasein вже не означає essentia, quidditas на противагу existentia. Як 

результат примат «екзистенції» відносно «есенції» у випадку Dasein не може 

розглядатись у традиційному слововживанні обох понять» [60, с. 231]. Отже, у 

межах філософії Гайдеґера відбувається переосмислення класичної розуміння 

сутності, а відтак, сутність стає можливістю реалізувати той чи інший спосіб 

буття. Як результат, сутність втрачає свої риси «незмінності» і починає 

розглядатись крізь призму можливості: «Втім, варто зауважити, - зазначає 

Міхальський, - що слово «можливість» використовується тут не у ролі опозиції 
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до слова «дійсність», як ми зазвичай звикли його сприймати. Можливість, про 

яку тут йдеться, не перестає бути можливістю навіть у момент власної 

реалізації, і навіть навпаки: можливість зберігає власний статус саме тією 

мірою, якою реалізовує себе» [60, с. 231]. Тож Гайдеггер повністю 

трансформує традиційне розуміння поняття сутності, яке від часів Платона і 

Аристотеля зберігається у межах європейської традиції. Людина у межах 

гайдеґерового філософування, маючи власну сутність у своїй екзистенції, 

завжди залишається можливістю, і можливість ця перманентно зберігає власні 

риси винятково у межах акту її реалізації. Фактично людське буття – це така 

реальність, яка ніколи не може бути реалізована остаточно, воно завжди 

залишається незавершеним, «відкритим». Відтак, із цієї тези постає ще одна 

відмінність між «класичним» і екзистенційним розумінням сутності, на що 

звертає увагу Міхальський: «Якщо буття для Dasein – завдання до реалізації, 

можливість і постійне подолання себе, воно (буття) не є незмінною есенцією, 

яка дозволяє Dasein залишатись собою посеред плинних фактів навколишнього 

світу. Проте буття саме по собі є цією плинністю. У випадку Dasein «бути» 

означає «ставати». Екзистенція – це процес, в якому вона сама лише стає 

явною. Вона не є есенцією, що спонукає до повної реалізації, яка одночасно 

могла би стати межею і метою процесу здійснення, проте вона сама є тим 

самим процесом» [60, с. 232].  

Усі наведені роздуми є важливими для нас, адже саме тут ми 

віднаходимо ті зародки трансформації поняття людської сутності, які у 

подальшому стануть ключовими для мислителів другої половини ХХ і початку 

ХХІ ст.  

Спробуємо деталізувати ще кілька нюансів у полі проблематики 

переосмислення класичного розуміння субстанції у філософії Гайдеґера. Один 

із найбільш відомих дослідників філософського спадку Гайдеґера – Вернер 

Маркс – у своїй праці «Гайдеггер і традиція» [175] схильний розглядати 

вищезазначену трансформацію з огляду на декілька аспектів мислення 
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німецького філософа. По-перше, у «Бутті і часі» ми натрапляємо на загальний 

аналіз класичного поняття субстанції, що до нього вдається Гайдеггер. На 

думку філософа, проблемність самого поняття полягає у тому, що 

давньогрецьке слово «ousia» має два значення. Перше – це суще як таке, тобто 

те, що є. По-друге – це конкретне, одиничне суще. Саме у такий спосіб ця 

проблематика постає у межах онтології Аристотеля [4; 5]. На думку Гайдеґера, 

ця двозначність у межах класичної онтології зберігає свою проблемність, 

залишаючись наскрізною для усієї історії філософії та пронизуючи 

інтелектуальні традиції Середніх віків, філософії Нового часу тощо.  

Для М. Гайдеґера особливо наочно проблемність поняття субстанції, а 

відтак – і суб’єкта відкривається у межах філософії Р. Декарта, який, 

розглядаючи буття як субстанцію, менше з тим, матеріалізує останнє, зводячи 

його до res extensa. Проте, на думку Гайдеґера таке опредметнення буття не 

залишається у межах винятково онтичної настанови, а потрапляє у поле 

поняття філософії суб’єкта. Саме поняття субстанції у його розумінні як 

hypokeimenon, що зароджується ще в лоні античного філософування, створює 

неправильне розуміння буття і суб’єкта, адже відкриває його як дещо стале, 

незмінне, а відтак – опредметнює його. Найяскравішим прикладом такого 

опредметнення, на думку М. Гайдеґера, стає res extensa Р. Декарта. Більш 

детально ми проаналізували гайдеґерову критику класичного есенціалізму у 

нашій статті «До нового розуміння сутності людського буття у філософії 

Мартина Гайдеґера» [54].  

Отже ми наблизилися до завершення нашого аналізу у межах онтології 

М. Гайдеґера. Втім, перш ніж підводити підсумки, хотілося б звернутись до ще 

одного інтерпретатора філософії Гайдеґера – Г’юберта Дрейфуса [118-120; 

157]. Не буде перебільшенням сказати, що Г. Дрейфус і досі вважається одним 

із найавторитетніших американських дослідників філософії Гайдеґера. У 

роботі «Буття-у-світі» [118] ми знаходимо важливу думку щодо проблеми 

буття, існування: «Направду, той факт, що Dasein – це термін, який описує нас, 
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проте водночас намагається уникнути конкретної вказівки на людську 

індивідуальність, свідчить на користь того, що головним предметом 

дослідження «Буття і часу» є не Dasein, а його спосіб буття. Коли ми 

позначаємо цю сутність терміном «Dasein», ми вказуємо не на його «що» (наче 

це стіл, будинок або дерево), але на його буття» [118, с. 14]. Вочевидь, проект 

нової онтології, запропонований Гайдеггером у 1927 році, передбачає 

радикально нову інтерпретацію людської сутності. Його інтерпретація 

передовсім націлена на унікальність способу людського буття, адже саме його 

М. Гайдегер і називає екзистенцією. 

Ключовим для розуміння критики класичного поняття субстанції, а 

відтак – і поняття суб’єкта видається розуміння людини як екзистенції. У 

цьому розділі ми вже наводили визначення екзистенції як у філософії К. 

Ясперса, так і у концепції М. Гайдеґера. Наразі ж вкажемо на найголовніші 

риси цього феномену. По-перше, екзистенція не є раціональним поняттям чи 

категорією, тобто не може бути вкладена у відповідну дефініцію, визначення 

тощо. Такий стан справ випливає із самого «буттєвого» статусу екзистенції, 

адже вона аж ніяк не є предметом посеред інших предметів. А відтак, будь-яка 

дефініція ототожнювала б екзистенцію з об’єктом. По-друге, екзистенція – це 

відповідний суб’єктивний спосіб буття, який безпосередньо корелює із самим 

буттям (у філософії Гайдеґера) або трансцендентним (у концепції Ясперса). 

По-третє, розглядаючи екзистенцію як відповідний спосіб буття, ми водночас 

вказуємо на той факт, що екзистенція – це перш за все можливість, а отже, 

наділяти її відповідними субстанційними рисами означає знову впадати в 

чергове об’єктивування.  

Як результат, вже у межах німецького екзистенціалізму ми бачимо, по-

перше, критику класичного субстантивізму і загальної теорії сутності; по-

друге, новий проект суб’єктивності, у межах якого сутність людини 

розглядається не як дещо стале і незмінне, а навпаки, як відкрита можливість 

та її реалізація. Відтак, відмовляючись від класичного аристотелівсього 
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розуміння субстанції, екзистенціалізм відкриває новий горизонт для розуміння 

людини та її природи, що уможливлює ґенезу не лише нових уявлень про 

техніку, а й нових антропологічних ідей.  

  

2.1.2. Візії людини в «негативній антропології» Г. Андерса 

 Цікаві ідеї щодо людини, її сутності ми спостерігаємо у сучасного 

філософа Гюнтера Андерса. На жаль ця постать і досі обділена увагою 

дослідників. Цей факт аж ніяк не пов'язаний з не достатньою значущістю чи 

оригінальністю цього мислителя. Андерс був учнем Е. Гусерля і М. Гайдеґера, 

проте вектор його рефлексії більшою мірою спрямований у бік 

антропологічних студій. Проект його «негативної антропології» був тісно 

пов'язаний із філософією техніки, а відтак, більшість його праць дотичні 

питанню комунікації між людиною та технікою. Найбільш повно 

антропологічні погляди Андерса розгорнуті у двотомній праці «Застаріла 

людина» [104]. Цікавим видається той факт, що між написанням першого та 

другого томів пройшло майже 30 років, оскільки другий том вийшов у 1979 

році, що дає підстави віднести його до сучасних антропологічних студій.  

Ось як антропологію Г. Андерса характеризує сучасний дослідник – 

Крістофер Мюллер: «Сам Андерс описує свої ранні праці у термінах 

«негативної антропології», де конкретну людину може бути визначено не 

завдяки поняттям есенції або позитивних рис, а радше за допомогою «не-

специфічності» людського буття та його відчуження від світу. Індивід 

перетворюється на набір якостей, що змушують його оформлювати себе і світ, 

за допомогою штучних знарядь, якими видається для нас техніка» [193]. 

Відтак, ми можемо впевнено сказати, що Г. Андерс продовжує рухатись у 

межах нового проекту суб’єктивності, ба більше, він є творцем того 

антропологічного фундаменту, який надалі стане необхідною складовою 

інтелектуальної рефлексії у горизонті нової теорії суб’єктивності. Фактично 

саме Г. Андерс є однією з тих постатей, які створили проект трансформативної 
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антропології. У вступі до другого тому своєї праці «Застаріла людина» 

мислитель проголошує одну з ключових тез сучасного антропологічного 

проекту: «Сьогодні будь-хто, хто говорить про здатності людини до 

трансформацій (як це, для прикладу, робить Брехт), є фігурою з минулого, 

адже ми вже змінились. І цей трансформаційний процес є настільки 

фундаментальним, що кожен, хто нині говорить про людську «есенцію» (як це 

до сьогодні робив Макс Шелер), виглядає як фігура з глибокої давнини» [104, 

c. 4]. Поміж тим, для Г. Андерса трансформаційний процес має амбівалентну 

структуру. До певної міри ми можемо сказати, що він є перманентним, а 

відтак, людська сутність є тим, що може бути трансформовано або змінено. 

Відтак, говорити про відповідну «сутність» людини, на яку ми можемо 

вказати, або до якої можемо дійти в акті інтелектуального споглядання, 

безперспективно. Тут ми спостерігаємо не лише появу нового 

антропологічного проекту, але й водночас відхід від «старої» антропології, 

представником якої Г. Андерс вважає Макса Шелера. Відповідно, 

концептуальна відмінність між старим і новим антропологічними проектами 

полягає саме у межах питання про сутність людини. Проте у самому зародку 

«нової» антропології ми одразу наштовхуємось на проблематику техніки як 

рушія трансформаційного процесу. На більш пізньому етапі свого 

філософування Андерс змінює ракурс розуміння проблематики людської 

сутності у її взаємозв’язку із технікою. Тепер його цікавлять конкретні 

технологічні артефакти і те, яким чином вони змінюють спосіб людського 

буття. Після Другої світової війни рефлексія мислителя спрямована на такі 

конкретні матеріальні об’єкти та явища, як атомна бомба (слід нагадати, що 

Андерс був одним із лідерів руху проти використання ядерної зброї), радіо та 

телебачення (дедалі більше дослідників зараховують Андерса до теоретиків 

медіа), а також зосереджена на проблемах етики у межах філософії техніки. 

Надалі у нашому дослідженні ми ще неодноразово будемо звертатимемось до 

постаті Андерса. Нині ж ми продемонстрували ще один вектор нового 
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антропологічного підходу до теорії суб’єкта, для якого фігура Андерса є 

ключовою. Узагальнюючи, можна завершити цей короткий аналіз такою 

тезою: «Як люди ми народжуємося застарілими; відтак, народившись, ми 

маємо залишити нашу негативну сутність (що не піддається специфікації) 

позаду, задля того щоб перетворити себе на новий спосіб буття» [193].  

Досі йшлося про ті трансформаційні, процеси які відбувались у 

філософії першої половини ХХ століття. Відтак, ми прагнули показати, що 

зміни у підході до проблематики сутності людини далеко не були 

поодинокими, а навпаки, стали стрижнем європейської філософії ХХ століття. 

Задля того щоб наша дослідницька стратегія набула чіткіших рис, ми плануємо 

перейти до аналізу тих мисленнєвих орієнтирів, які набули розквіту у другій 

половині ХХ століття.  

 

2.1.3. М. Фуко як критик модерного проекту суб’єктивності  

Ідеї Мішеля Фуко мають неабияке значення для осмислення ґенези 

нових підходів до аналізу людської суб’єктивності. Французький мислитель 

вважається одним з ключових критиків попереднього філософського проекту, 

який у науковій літературі прийнято називати «модерном». Тож не дивно, що 

постать М. Фуко часто протиставляється постаті Ю. Габермаса [90; 139; 140], 

який навпаки постає як апологет «Модерну».  

 Інтелектуальна історія ХХ століття свідчить на користь занепаду 

класичного уявлення про людську суб’єктивність. Відтак, уся філософія 

модерну, яка сформувала гомогенну архітектоніку суб’єкта, виявляється 

такою, що потребує критичної ревізії. Втім, подібний аналіз має бути 

націлений на вивчення конкретних топосів, які, у свою чергу, варті 

переосмислення. Як результат, одним із перших понять, що опиняється у 

центрі критичної настанови, стає поняття суб’єкта.  

Ось як сучасний дослідник Девід Уест описує цей процес: «Фуко вбачає 

в суб’єкті своєрідну проблему, в якій сучасна філософія та гуманітарні науки 



78 

 

заплутались від моменту її появи. Особливо наочно такий стан справ 

реалізувався в межах трансценденталізму Канта. Останній, для того щоб 

зробити суб’єкта абсолютною умовою будь-якого пізнання та дії, вилучає його 

з випадкових обставин природи та історії» [85, c. 239]. Такий стан справ 

зумовлює неабияку складність для усієї епістемології в цілому. На думку 

Фуко, вирішення проблеми людської суб’єктивності потребує радикально 

нового підходу. Цей підхід мислитель намагається впровадити у межах свого 

філософування. У праці «Суб’єкт і влада» [130] Фуко переконливо засвідчує, 

що класична модель раціональності аж ніяк не може виявити тієї проблемної 

епістемологічної складової, яка має місце у межах поняття суб’єкта. Тож він 

зазначає: «Вочевидь, мудрішою видається стратегія аналізу суспільства та 

культури не з точки зору «загальної» раціональності, а радше з позицій 

декількох галузей раціонального, з відповідним посиланням на 

фундаментальний досвід: божевілля, хвороби, смерті, злочинності, 

сексуальності тощо. Відтак, мені здається, що слово «раціоналізація» має 

небезпечні конотації. Нашим завданням є аналіз конкретних раціональностей 

на противагу констатації раціональності загалом» [130, c. 778]. Відтак Фуко 

формулює свій філософський проект так: «Моя мета полягає в тому, щоб 

створити історію різних способів, завдяки яким людське буття набуває 

характеристик суб’єкта» [130, c. 778].  

Вже на перших етапах формування своєї дослідницької програми 

французький мислитель чітко дає зрозуміти, що його поняття суб’єкта 

радикально відрізняється від попереднього, модерного. Фуко переконаний, що 

суб’єкт – це перш за все категорія, яка піддається формуванню, яка має бути 

створена. Суб’єктом людина не народжується, вона ним стає на перетині 

численних владних диспозитивів. Саме тому поняття суб’єкта слід розглядати 

у двох площинах: «Існує два засадничих значення поняття «суб’єкт»: суб’єкт 

як той, хто контролює і залежить і як той, хто пов'язаний із власною 

індивідуальністю завдяки свідомості або рефлексії. Обидва значення містять у 
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собі форму влади, що конституює людську суб’єктивність» [130, c. 779]. Як 

наслідок, питання про людську суб’єктивність опиняється у прямому зв’язку з 

проблематикою влади. Вочевидь, весь інтелектуальний шлях його 

філософування свідчить на користь цієї тези. З іншого боку, крізь призму цього 

постулату більш зрозумілим стає вплив філософії Ніцше, що його відчував 

французький філософ протягом усіх етапів свого творчого становлення. 

Проте Фуко пропонує ще один кут зору, звернувшись до якого, поняття 

суб’єкта постає перед нами по-новому. Тут маємо справу з проблематикою 

владного диспозитива. Диспозитив, для Фуко, це передовсім точка взаємодії 

владних компонентів та механізмів, що має відповідну структуру. 

Звернувшись до її аналізу, можна наочніше виявити ті процеси, що 

відбуваються у акті появи суб’єктивності. Нагадаймо, що для Фуко суб’єкт – 

це «складна і часто мінлива «функція» режимів істини і дискурсивних 

практик» [89, c. 434]. Тож невипадково, що саме це поняття опиняється на 

перехресті одразу для кількох векторів думки французького мислителя. Перш 

за все це вектор влади. Як відомо, Фуко виділяв як мінімум чотири владних 

дискурси, поява яких зумовлювала не лише перехід між епохами, але й 

концептуалізацію нових типів суб’єктивності.  

Втім, не лише владний дискурс є визначальним для аналізу людської 

суб’єктивності. Сучасна дослідниця Венді Грейс так описує проект Фуко: 

«Першочерговим на той час для Фуко було проаналізувати той спосіб у який 

суб’єкт (божевільний, злочинець, сексуальний збоченець) стає результатом 

дискурсивних та владних практик. На противагу більшості філософів Фуко 

відмовляється розпочинати свій аналіз з автономного та суверенного суб’єкта. 

Замість цього вектор його дослідження спрямований на конкретний 

історичний контекст, який стає передумовою появи різних типів людської 

суб’єктивності» [183, c. 91]. Хай там як, але «Історія сексуальності» стає тим 

унікальним проектом, де суб’єкт досліджується під кутом зору різноманітних 

духовних та етичних практик. Відтак, звернення до таких технік створює 
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відповідний каркас, послуговуючись яким, індивід набуває рівноваги і 

обґрунтовує власний спосіб буття як беззаперечно істинний. Не дивно, що 

після другого тому «Історії сексуальності» Фуко поступово починає рухатись у 

бік проблематики «турботи про себе», дедалі більше уваги приділяє 

герменевтиці суб’єкта тощо. Ось як цю проблему описує сучасний дослідник 

Олександр Дьяков: «Другий і третій томи «Історії сексуальності», що були 

опубліковані навесні 1984 року продемонстрували, що тема сексуальності 

стала надто вузькою для Фуко, і відтепер його більше цікавили практики 

суб’єктивації та «техніки себе». Спочатку проблему було сформульовано у 

лаканівських термінах бажання; після цього Фуко відкриває концепт «турботи 

про себе», який має грандіозне значення для онтології та історії думки. Як 

наслідок, генеалогія суб’єкта перетворилася на його онтологію» [88, c. 349]. 

Останні курси, що були прочитані Фуко у Колеж де Франс, свідчать на 

користь нового кута зору, який відтепер спрямовано на споглядання етичного 

праксису як поля промовляння істини. Ба більше, істина стає «відкритою» 

лише у межах етичного способу буття суб’єкта.  

У нашому аналізі постать М. Фуко здебільшого аналізується з позицій 

його проекту суб’єктивності. Ми хотіли продемонструвати, що його вчення 

про конструювання людської суб’єктивності, а також роботи присвячені 

множинностям раціональностей разом із критикою модерного проекту 

філософії, логічно описує кризу есенціальної моделі людини. Водночас 

постать М. Фуко є передостаннім форпостом перед проектом Б. Латура, який 

своїм вченням остаточно «закриває» вектор модерного-есенціалтного 

суб'єкта. 

Аналіз зв'язку М. Фуко із медіа у межах нашої роботи подано 

пунктирно адже для нас було важливим зосередитись на іншому аспекті його 

мислення. Однак зараз є низка досліджень, у яких виголошено думку про те, 
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що мислення М. Фуко неможливо зрозуміти без звернення до його 

«медіальної антропології техніки»6.  

 

 2.2. Антропологія медіа: ґенеза і основна проблематика 

У попередньому параграфі ми спробували окреслити ті трансформації, 

які відбулися у полі розуміння проблеми сутності загалом і людської сутності 

зокрема. В такий спосіб нам вдалося виокремити засадничі риси нового 

проекту суб’єктивності. Однак це була не єдина наша мета. Ми також 

прагнули продемонструвати, що саме в контексті екзистенційного мислення 

проблематика сутності людського буття стає домінантною. Як наслідок, саме у 

філософії Ясперса та Гайдеґера ми віднаходимо новий підхід, який у 

подальшому стане важливим здобутком для багатьох філософських шкіл ХХ 

століття.  

Цей параграф буде присвячено аналізу двох складових 

епістемологічного досвіду сучасного індивіда. По-перше, ми спробуємо 

продемонструвати ті зміни, що відбулися у знаково-символічній системі 

внаслідок появи нових форм техніки. Знак, образ, символ – усі ці поняття є 

ключовими для нашого досвіду. Не дивно, що зміни у розумінні цих понять 

одразу призводять до трансформації самого способу пізнання не лише 

конкретного предмета, але й усієї картини світу загалом. Цю тезу ми 

спробуємо підкріпити зверненням до філософських поглядів Маршала Мак-

Люена та Жана Бодріяра.  

По-друге, ми розглядатимемо межі людської суб’єктивності у зв’язку з 

теорією медіа. Іншими словами, ми спробуємо показати, у який спосіб поява 

мас-медіа змінює епістемологічні засади людського досвіду. Дуже важливою 

характеристикою медіального етапу в антропології техніки є наслідки 

лінгвістичного повороту з його впевненістю у неможливості доступу до світу 

6 Серед найвідоміших дослідників цього питання: С. Дорестін «Техологічна медіація та проблема 
суб’єктивації після Фуко» [117], С. Мєтьюмен «Мішель Фуко, технологія та акторномережева теорія» [63]  
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«як такого». Наш доступ до реальності щоразу спричинено відповідними 

медіа. Першим таким медіа очевидно виявляється мова, однак з плином часу 

та зростанням технологічного поступу медіа множаться. Аналіз етапів 

розвитку знаку, запропонований Ж. Бодріяром у «Символічному обміні і 

смерті» [21] ілюструє як циркуляція знаків напряму залежить від медіуму. 

Зрештою і проблема симулякра по-справжньому стає зрозумілою лише у 

горизонті проблеми медіа, які відривають знак від його референта і замість 

репрезентації ми опиняємось у ситуації семіозиса (створення знаку без 

звернення до реальності). Ба більше, саме технологічна структура медійності 

продукує появу нових знакових систем. Якою є їхня форма? Як вона змінює 

базову епістемологічну настанову сучасного суб’єкта? На ці та інші питання 

спробуємо відповісти.  

Проте, цілком очевидно, що подібна стратегія потребує звернення ще 

до одного важливого інтелектуального вектора, без якого наш аналіз може 

виявитись непослідовним. У попередньому параграфі ми зазначали, що для 

сучасних філософських досліджень характерною рисою є наявність кількох 

магістральних підходів у розгляді поняття техніки та його зв’язку з сутністю 

людини, її положенням у світі. Вочевидь, окрім антропологічного підходу, 

який є центральним для нашого дослідження, вельми цікавим є також підхід, 

що був запропонований представниками Франкфуртської школи. Ба більше, 

представники цієї школи мали неабиякий вплив на становлення медіальних 

студій, зокрема їх європейського вектору.  

 

2.2.1. «Франкфуртська школа»: модерна культурна індустрія як спосіб 

продукування суб’єктивності  

 У цьому контекст варто звернути увагу на концепцію 

«культуріндустрії», яку було запропоновано двома головними теоретиками 

франкфуртської школи – Максом Горкхаймером і Теодором Адорно. Ми 

спробуємо поєднати проблеми, які постають у межах концепції 
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«культуріндустрії», з більш пізньою теорією інструментального розуму, яку 

було експліковано Горкхаймером після публікації «Діалектики просвітництва» 

[1]. Дотримуючись такої послідовності стане зрозумілим вплив неомарксизму 

не лише на французький постструктуралізм, але також і на ґенезу так званої 

«медіальної антропології».  

Сучасний дослідник Ігор Михайлов у своїй праці «Макс Горкхаймер: 

формування Франкфуртської школи» [59] наводить перелік важливих 

понятійних елементів, притаманних неомарксизму в цілому: «Згадаймо два 

ключові принципи «лівої теорії».  

 По-перше, управління масами здійснюється завдяки різноманітним 

механізмам «розсіювання», розщеплення, розвіювання уваги і інтересів 

індивіда (це відбувається значною мірою завдяки «культуріндустрії»). 

 По-друге, в самій природі подібного «розсіювання» імпліковано 

тенденцію до саморозширення та поглинання інших галузей культури. 

Передовсім це свідчить на користь того, що розвага прагне стати наукою» [59, 

c. 84]. Згадані автором механізми розсіювання уваги індивіда буде у 

подальшому піддано рефлексії, а відтак – вони набудуть нової інтелектуальної 

форми не лише в працях французьких постструктуралістів, але й у нових 

теоретиків медійності. Про що ж тут ідеться?  

Передовсім однією з ключових ідей неомарксизму, є розуміння техніки 

як реальної соціальної сили, яка зумовлює соціальний поступ, а відтак – і рух 

історії. Однак по-перше, «ліва теорія» здебільшого схильна сприймати техніку 

як важливий фактор у межах виробничих відносин. По-друге, техніка тут 

радше стає інструментом пригноблення мас, а відтак – перебуває під 

контролем правлячого класу. Тож не дивно, що однією з перших тез концепції 

«культуріндустрії» є думка про те, що сучасній культурі притаманно все 

редукувати до одноманітного зубожіння. Автори «Діалектики просвітництва» 

описують цю процедуру так: «Нинішня культура огортає усе однаковістю. 

Кіно, радіо, журнали є її системою. Кожен окремо і всі разом діють напрочуд 
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одностайно. Навіть протилежні за політичною спрямованістю естетичні 

маніфестації однаково схвалюють загальний сталевий ритм» [1, c. 149]. 

Процедура одноманітності перш за все реалізується саме завдяки 

технологічному апарату, останній, у свою чергу, підпорядковано класу 

експлуататорів. Надалі ми побачимо як Бодріяр пропонує радикально інший 

підхід, згідно з яким техніка – це апарат, який неможливо підпорядкувати 

певному класу. Його функція значно глибша, аніж звичайне маніпулювання 

пригнобленим класом. Техніка перетворюється на інституцію, яка не лише 

зумовлює одноманітність світу – вона її активно продукує. Подібна активність, 

на думку Ж. Бодріяра, аж ніяк не залежить від підпорядкування техніки 

певному соціального класу, оскільки підпорядковується вона власним законам, 

а отже, набуває локальної автономії.  

Втім, незважаючи на критичність настанови Ж. Бодріяра, нам слід 

уважніше придивитись до тих ідей, що запропонували автори «Діалектики 

просвітництва». Принципово важливим тут стає тотожність технічної 

раціональності із принципами соціального панування. Тож не дивно, що у 

«Критиці інструментального розуму» [26] М. Горкхаймер робить спробу 

виявити ключові риси у межах нового проекту раціональності, появу яких так 

чи інакше було зумовлено саме технологічним поступом: «Цей різновид 

розуму можна назвати суб’єктивним розумом. По суті, він має справу з 

засобами та цілями, – пише Горкхаймер, – з відповідністю способів дії цілям, 

чого всі більш-менш дотримуються, вважають самозрозумілими. Його мало 

турбує питання про розумність цілей як таких. А якщо він і переймається 

ними, то визначає їх розумними у суб’єктивному сенсі, тобто такими, що 

слугують інтересам самозбереження суб’єкта» [26, c. 24]. Оскільки поява 

суб’єктивного типу раціональності до певної міри пов’язана з технологічним 

поступом (цей контекст більш детально окреслено саме на прикладі 

«культуріндустрії»), нам слід спробувати поглянути на його характеристики 

крізь призму опозиції до розуму. Для М. Горкхаймера розрізнення 
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суб’єктивного та об’єктивного розуму є важливим, оскільки панування 

першого над останнім призводить до грандіозної трагедії людської 

раціональності. Хай там як, принципова різниця між цими типами 

раціональності полягає у тому, що об'єктивний розум схильний споглядати 

розумність як засадничу характеристику нашого буття, натомість розум 

суб'єктивний – це передовсім спроможність визначати ті чи інші засоби для 

досягнення відповідних цілей. Його функція – винятково інструментальна.  

Вищенаведені роздуми Макса Горкхаймера щодо природи 

суб’єктивного розуму та його панування в умовах сучасності виявляються 

дотичними до інтуїцій ранньої антропології Карла Ясперса. Нагадаймо, що для 

останнього техніка здебільшого продукує себе у формі владного апарату – 

починаючи від бюрократичної машини і закінчуючи драмою націонал-

соціалізму. Відтак, відлуння розуміння техніки як негативного феномену 

полягає у тому, що людина втрачає зв'язок із особистісною природою і 

перетворюється на механізм для досягнення цілей. Надалі у нашому 

дослідженні ми побачимо, як ця інтуїція, з’явившись у кількох філософських 

школах, набуває нових обрисів у французькому постструктуралізмі.  

2.2.2. М. Мак-Люен: людина в світі медіа 

Однак, перш ніж перейти до аналізу позицій французького 

структуралізму ми маємо звернутись до одного з родоначальників антропології 

медіа, а саме до Маршала Мак-Люена. Останній мав грандіозний вплив не 

лише на мислення Жана Бодріяра, але й на весь французький 

постструктуралізм загалом. Сьогодні цій темі присвячено кілька монографій. 

Одна з найгрунтовніших належить сучасному медіа-теоретику Гарі Геноско 

[136].  

Тож наше звернення до постаті Мак-Люена невипадкове. Його вплив на 

зрілу філософію Ж. Бодріяра є загальновизнаним. Відомо, що французький 

мислитель був неабияким поціновувачем канадського інтелектуала. І це не 

дивно, адже саме Мак-Люен став творцем концепцій, які і досі залишаються 
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актуальними для розуміння сучасного становища індивіда у світі цифрового 

образу. На користь цієї тези слугує значна кількість монографій присвячених 

медіальній антропології канадського філософа. Серед найвизначніших Ерік 

Мак-Люен [184] (син Маршала Мак-Люена), П. Левінсон [175], Д. Маршесол 

[181] та інші.  

Ми зупинимось на одній з головному моменті концепції медіальної 

антропології канадського мислителя, а саме – на розумінні засобу комунікації 

як повідомлення. Між іншим, Ж. Бодріяр [108] написав передмову до цієї праці 

канадського філософа. Тож коротко, в межах тематики нашого дослідження, 

звернемось до творчого спадку Маршала Мак-Люена.  

Вищезазначену працю «Медіум – це повідомлення» [187] було 

написано і опубліковано у 1964 році, за чотири роки до виходу першої книги 

Ж. Бодрійра «Система речей» [19]. Як епіграф до своєї книги Мак-Люен обрав 

вкрай промовисту тезу: «Усі засоби комунікації трансформують нас 

радикально». Ця теза у подальшому стала гаслом для всієї медіальної 

антропології. Сучасний дослідник Пол Левінсон, звертаючись до цієї праці 

канадського теоретика зазначає: «Медіум – це повідомлення» – без сумнівів, 

найвідоміший афоризм Маршала Мак-Люена. Його фундаментальне значення 

полягає у тому, що будь-який медіум має значно більший вплив, аніж 

конкретний інформаційний зміст, який він зумовлює і транспортує. Наприклад, 

процес перегляду телевізора є значно впливовішим, аніж та програма або 

контент, глядачами якого ми є у відповідний проміжок часу. Так само і 

телефон є більш революційним за своїм вжитком, аніж усе, що будь-коли було 

сказано у процесі його використання» [175, c. 36].  

Не слід забувати, що саме поняття медіума для канадського філософа не 

завжди ототожнюється з тим чи іншим типом медіа (радіо, телебачення тощо), 

оскільки медіумом може бути будь-який технологічний артефакт, який у 

відповідний спосіб змінює наш модус споглядання реальності. Спробуймо 

поглянути на цю тезу більш уважно. Якщо поняття медіума стосується майже 
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будь-якого технологічного артефакта, то, відповідно, кожен такий артефакт 

здатен змінювати наше сприйняття дійсності у імпліцитній формі. Сам Мак-

Люен наводить як приклад залізницю: «Винайдення залізниці радикально 

змінило наш особистий світогляд та соціальну взаємозалежність. До певної 

міри саме залізниця посприяла реалізації американської мрії. Вона створила 

абсолютно нові міста, соціальні, сімейні патерни. Великою мірою завдяки 

залізниці з’явилося нове законодавство, нові способи управління, нові робочі 

місця тощо» [187]. Однак задля правильного розуміння масштабів цієї тези 

варто адекватно відтворити її інтелектуальний контекст. Ми вже побачили, що 

для Мак-Люена головний парадокс сучасної техніки полягає у тому, що вона 

радше приховує себе за тим контентом, який сама безпосередньо уможливлює. 

Відтак, сучасний індивід, перебуваючи у контексті цифрової трансгресії, 

частіше за все навіть не помічає реального першопринципу, який зумовлює 

його щоденний досвід. Внаслідок такого стану справ Мак-Люен пропонує 

вдатись до процедури редукції, яка рухатиметься від безпосереднього контенту 

того чи іншого медіума (книги, газети, радіо) до самого трансформаційного 

принципу, який цей медіум наслідує. Не дивно, що сам Мак-Люен полюбляв 

наводити як приклад винахід Ґутенберґа, чиє ім’я зазвичай пов’язують з 

появою друкарства. Що тут перш за все важливо для Мак-Люена? Наведемо 

його ключові тези: «Друкарство – це саме той винахід, який розширив і 

поглибив новий візуальний стрес. Не дивно, що саме він створив умови для 

ідентичного відтворення «товару», першої магістральної гілки масового 

виробництва» [187]. До певної міри роздуми Мак-Люена суголосні думкам 

Бодріяра, який у своєму аналізі історії симулякра так само звертає увагу на 

проблему масового виробництва. Проте якщо Ж. Бодріяр аналізуватиме цей 

феномен з точки зору доби індустріалізації, то у Мак-Люена йдеться про інше. 

Його засаднича мета – продемонструвати, що весь поступальний процес історії 

європейської цивілізації зумовлено появою нових медіальних форм. Інакше 

кажучи, вся європейська історія – це історія еволюції технологічних 
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артефактів. Нехай нас не лякає радикальність цієї тези. Врешті-решт, сам Мак-

Люен формулює її неодноразово у багатьох своїх працях7.  

Ми б хотіли завершити наш короткий аналіз філософії Мак-Люена 

передмовою Ж. Бодріяра, яку французький філософ написав до праці 

«Усвідомлення Медіа: Розширення людини» [188]. Такий мисленнєвий хід 

здається нам доречним, адже за умов браку часу ми, менше з тим, зможемо у 

якомога більш наочний спосіб продемонструвати той інтелектуальний зв'язок, 

який, безумовно, існував між цими філософами.  

Передовсім Бодріяр виокремлює кілька ключових векторів у філософії 

Мак-Люена. Перш за все це відповідне розуміння історичного процесу, про що 

вже йшлося. Ось як французький філософ розглядає цей елемент: «Мак-Люен є 

автором загальної історії цивілізації, що була написана з перспективи поступу 

технологій комунікації – медіа, на відміну від позиції Маркса, який вважав 

головним рушієм історії еволюцію технологій виробництва та виробничих 

відносин. Відтак, аналіз історичного процесу, запропонований Мак-Люеном, 

ґрунтується на бінарній типології «холодних» та «гарячих» типів медіа, які, у 

свою чергу, зумовлюють перехід між трьома головними епохами нашої 

цивілізації: Племінні культури – холодний; письменність – гарячий; цифрова 

ера – холодний. Такий розподіл ґрунтується на теорії означення, яка може бути 

схоплена у загальній формулі: THE MEDIUM IS THE MESSAGE» [108, c. 39]. 

Відтак, для французького філософа техніка виявляється не лише інструментом 

для ідеологічного маніпулювання – феномен техніки стає значно більш 

комплексним та нетривіальним. Відтепер технологічний артефакт стає 

відповідним способом зв’язку між суб’єктами, який навряд чи можна 

контролювати чи організовувати з огляду на той чи інший тип ідеологічної 

ангажованості. Більш коректно, на думку Бодріяра, було б стверджувати, що не 

7 Чого лише варта його робота «Галактика Ґутенберґа» (1962) [186], де автор послідовно аналізує злам 
у світоспогляданні європейця, який відбувся внаслідок винайдення такого медіума, як книга.  
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техніка стає інструментом для ідеології, а навпаки, остання є двійником 

техніки у соціально-культурному домініоні.  

Зрештою, одним із ключових аспектів сучасної цифрової цивілізації, на 

думку Бодріяра, стає факт відсутності доступу до самого технологічного 

артефакту. Внаслідок такої ситуації суб’єкт стає нездатним до адекватної 

рефлексії щодо тієї трансгресії, яка уможливлюється технікою загалом. 

Наостанок хотілося б додати, що поняття медіума у межах філософії 

Мак-Люена є значно ширшим і глибшим, аніж те, як нам вдалося 

реконструювати його в ході такого короткого аналізу. Тому ми спробуємо 

проілюструвати глибину медіальної антропології Мак-Люена звернувшись до 

аналізу тих впливів, яких його філософія мала на постать відомого 

французького постструктураліста Жана Бодріяра.  

 

2.2.3. Ж.Бодріяр: людська суб’єктивність в універсумі знаків  

Отже, настав час звернутись до постаті Жана Бодріяра. Насамперед 

цікаво поглянути як ідеї запропоновані неомарксизмом та антропологією медіа 

отримують новий, вельми продуктивний розвиток у творчості французького 

мислителя.  

Передовсім слід сказати, що французький мислитель схильний 

розглядати еволюцію культури крізь призму трансформації знакової системи, 

яка функціонує у межах цієї культури. Сучасний німецький антрополог К. 

Вульф, зазначає: «Філософія Бодріяра просякнута переконанням, що не існує 

сприйняття без сили виображення. Будь-яка перцепція залежить від 

історичного та культурного контексту. Прямий доступ до світу речей 

неможливий. Жан Бодріяр постійно нагадує нам, що сучасний світ, як свого 

часу передбачав М. Гайдеґер, став царством образів для людства, а символи та 

знаки, що невпинно виникають навколо, повинні його зміцнювати. Світ за 

межами образів неможливий. Відтак, символи мають міметичний зв’язок із 

іншими образами. Вони відсилають один до іншого і завдяки цьому 
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змінюються» [24, c. 124]. Вищенаведена думка є вкрай важливою адже вона 

доволі точно описує загальний контекст філософування Ж. Бодріяра. Справді, 

у межах нашого епістемологічного досвіду ми маємо доступ лише до знаків та 

образів, а відтак, знак стає тією необхідною складовою, що уможливлює 

існування не лише конкретного індивідуального досвіду, але також 

соціального і культурного зокрема. Як наслідок, культура може існувати лише 

у формі відповідного знакового сполучення, яке постійно взаємодіє з кожним 

компонентом своєї структури. Відтак, поява нового соціального компонента 

зумовлена винятково новою формою циркуляції знаків, новим способом 

їхнього існування. 

Цю тезу Ж. Бодрійяр послідовно експлікує у своїй роботі «Символічний 

обмін і смерть» [21]. У наслідок аналізу ґенези знаку, запропонованої Ж. 

Бодрійяром, стає зрозумілим, що, по-перше, знак визначає не лише наші 

уявлення про світ і суспільство, він не є простим інструментом для опису 

реальності, знак – це наша єдина точка доступу до сущого, умова можливості 

цілісного досвіду суб’єкта. По-друге, знаково-символічна структура є моделлю 

динамічною. Її динамізм, на думку Бодрійяра, уможливлює історичність нашої 

свідомості і є запорукою духовного поступу, а отже зумовлює перехід від 

однієї культурної епохи до іншої. Іншими словами, еволюція знакових систем 

призводить до появи нових форм осмислення реальності. Але завдяки чому 

відбуваються подібні трансформації? Спробуймо відшукати відповідь на це 

питання проаналізувавши разом із французьким мислителем ґенезу знакової 

системи від Античності і до сьогодення.  

Ще з часів Платона європейська метафізика постулювала, що кожен 

знак існує лише завдяки своєму оригіналу, взірцю, який є його онтологічною 

запорукою. Ж. Бодріяр – і це не може не викликати здивування – у своєму 

аналізі обирає реалістичну модель у якості точки відліку і лакмусового папірця 

для подальших, більш пізніх систем.  
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За доби Відродження з’являється нова форма взаємодії між знаками. Ж. 

Бодріяр описує її як «оригінал-підробка». Відтоді як людська культура починає 

ідентифікувати себе завдяки такій дуальності, спосіб існування знакової 

системи набуває нових обрисів. Ця зміна, на думку Ж. Бодрійяра, зумовлена 

відходом від кастової системи, яка завжди слугувала каркасом для циркуляції 

знаків і водночас була перепоною їх вільного переміщення. Зауважимо, що для 

Бодріяра суспільство можливе лише тоді, коли наявна циркуляція знаків між 

акторами культурної взаємодії. Відтак, форма знаку і спосіб його циркуляції у 

конкретному соціокультурному ареалі зумовлюють характер розкриття 

реальності для кожного учасника соціального діалогу. Як наслідок, структура 

знакового обміну впливає на доступ до реальності, ба більше – на форму, у 

якій ця реальність для нас відкривається.  

Ось як філософ описує цей ефект: «В кастовому чи ранговому 

суспільстві моди не існує, оскільки панує тотальна «прописка» і перехід з 

одного класу до іншого просто неможливий. Заборона захищає знаки і 

забезпечує їм цілковиту ясність: кожен знак однозначно відсилає до певного 

статусу» [21, c. 86]. Тут знак ще відсилає до власного референта, він ніби 

закріплений за ним, зумовлений його існуванням. Проте надалі ситуація 

змінюється: «Кінець обов’язкового знака приносить панування знака 

емансипованого, і з його потуги можуть користатись всі класи. Змагальна 

демократія приходить на заміну знаковій ендогамії, що була притаманна 

статусним устороям. Водночас за допомогою цінностей/знаків престижу, які 

можуть переходити з одного суспільного класу в інший, неухильно виникає і 

підробка. Адже виникає перехід від обмеженого порядку знаків, де заборона 

стримує їх вільне виробництво, до повсюдного поширення знаків згідно із 

попитом» [21, c. 86-87]. 

Внаслідок такого «знакової емансипації» відбувається трансформація у 

розумінні дійсності, адже Ж. Бодріяр невтомно повторює – знак є основою 

нашого досвіду. Будь-яка зміна у способі його існування одразу зумовлює 
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трансформацію індивідуального досвіду. Отже, перша трансформація – 

звільнення знаку. Такий стан справ був характерний, на думку філософа, для 

доби Відродження. Що відбувається далі?  

Наступний етап пов'язаний із технологічним поступом. Не буде зайвим 

сказати, що ситуація зв’язку між технікою та знаковою системою є вкрай 

важливою для нашого дослідження. У подальшому ми ще неодноразово 

проаналізуємо її та окреслимо наслідки такого стану справ. Наразі ж зробимо 

акцент на цій тезі. Відтоді як ми починаємо аналізувати історію знаку, або, як 

її ще часто називає філософ – історію етапів симулякра, у певний момент ми 

доходимо до епохи, в якій технологічний поступ стає тією рушійною силою 

змін, що спричинюють відлуння у системі знаків. Такою епохою, на думку 

мислителя, стає епоха індустріальної революції. Чому саме це технологічне 

зрушення Ж. Бодріяр обирає як ілюстрацію нової форми існування знаку? 

Передовсім тому, що індустріальна революція стала початком масового, 

конвеєрного та серійного виробництва об’єктів. Ось як Ж. Бодріяр описує цей 

процес: «З епохою промислової революції постала нова генерація знаків і 

предметів. Це знаки без кастової традиції, що ніколи не зазнавали статусних 

обмежень, – а отже, їх не треба вже підробляти, оскільки вони від самого 

початку продукуються у велетенських масштабах. Проблема їхньої 

своєрідності й оригінальності їхнього походження теж не може бути 

поставлена: їхнім джерелом виступає техніка, і сенс вони мають лише як 

промислові симулякри» [21, c. 94]. Внаслідок подібних зрушень знаковий 

ареал втрачає зв'язок із власним референтом, тому що відтепер референт і 

копія стають ідентичними і відтворюваними безлічі разів. «Йдеться про серію. 

Точніше, про саму можливість двох чи n-ідентичних об’єктів. Відношення між 

ними вже не є відношенням оригінала і підробки, ні аналогії й відображення, – 

це еквівалентність, не розмежованість. В серійному виробництві об’єкти 

стають безнастанними симулякрами один одного, а разом з ними такими 

стають і люди, що їх продукують» [21, c. 94].  
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З огляду на таку стратегію техніка перетворюється на інструмент для 

виробництва нової категорії знаків. Якщо відтепер серійність відтворення того 

чи іншого об’єкта набуває такої філігранної вишуканості, у результаті якої 

губиться будь-яка відмінність між одним знаком і іншим, то це зумовлює 

появу грандіозної епістемологічної трансформації. Щойно техніка дозволила 

нам створити n-ну кількість ідентичних об’єктів, як кожен із них починає 

існувати як власний взірець і оригінал. Тому можна погодитись із сучасним 

дослідником Е. Селінджером, чию статтю, присвячену проблемі симуляції, 

було опубліковано у великій збірці праць сучасних американських філософів 

та антропологів техніки під назвою «Вступ до філософії техніки» [101]. Е. 

Селінджер привертає увагу до аналізу знакових структур, який здійснив 

французький мислитель: «На подальших етапах зображення почали визначати 

як те, що у своїй основі маскує реальність. Контекст, який, скоріш за все, 

Бодріяр мав на увазі, з’являється за доби масового виробництва, коли 

домінування машин стає глобальним. Протягом цього періоду копії, які нічим 

не відрізняються від власного одиничного прототипу, стають масовими 

(наприклад серійні книги, автомобілі, одяг, фотографії і т. д.). Ці копії – вже не 

підробки. Натомість відтепер вони мають стільки ж реальності і значущості, як 

і їхні прототипні моделі. Внаслідок такого зсуву в чуттєвості оригінал почав 

втрачати те, що Вальтер Беньямін свого часу називав "аурою"» [101, c. 157-

158].  

Однак у межах другого рівня симулякра ми можемо лише визначити 

появу ідентичних об’єктів, які, у свою чергу, призводять до виникнення 

ідентичних знаків. Відтак, сам Ж. Бодріяр неодноразово наголошує, що тут 

йдеться не лише про прояву нової категорії об’єктів – передовсім ми маємо 

справу з появою нових типів знаків, які стають максимально ідентичними, 

адже як власні референти мають ідентичні об’єкти.  

Втім, у цьому контексті ми б хотіли вказати на низку важливих аспектів 

пов'язаних із зміною розуміння техніки. По-перше, про що вже попередньо 
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йшлося, техніка є інструментом виготовлення не лише матеріальних об’єктів, 

але й нематеріальних знаків. По-друге, відтепер техніка стає тим інструментом, 

який здатен виробляти необмежену кількість ідентичних об’єктів/знаків. Тож 

зв'язок техніки із серійністю видається важливим з огляду на декілька причин. 

Говорячи про масове виробництво, слід розуміти, що йдеться тут передовсім 

про об’єкти та знаки споживання. Відтак, у такій констатації Ж. Бодріяра 

присутній неомарксистський сюжет. Адже якщо ми перебуваємо у 

соціокультурному ареалі, який повсюдно наповнений знаковим одноманіттям, 

то актори споживання таких знакових сполук втрачають будь-яку дотичність 

до індивідуального та оригінального. Відповідно, нівелюється сам принцип 

відмінності. Такий стан справ зумовлено відповідним ідеологічним каркасом, 

який можна описати як пізній капіталізм.  

Окрім цього техніка стає тією інстанцією, яка формує нашу реальність, 

надає їй відповідних рис, стає запорукою її реалізації. Хай там як, приклад 

серійного виробництва наочно ілюструє вищенаведену тезу. Сьогодні саме 

техніка «вирішує», який об’єкт-знак можна реалізувати, а який – ні. Технологія 

зумовлює собою не лише сам факт реальності відповідного об’єкта, але і його 

форму, зміст, кількість тощо. За таких конотацій техніка перетворюється на 

первинний медіум, який перебуває на межі між неоформленим буттям та 

індивідуалізованим сущим. Такий висновок може здатися занадто сміливим, 

проте якщо ми проаналізуємо ті об’єкти-знаки, що оточують нас у 

повсякденному житті, то зрозуміємо, що наш досвід суцільно зумовлено тією 

медіальною функцією техніки, про яку в подальшому писатимуть такі 

теоретики, як Брюно Латур, Дон Айді та інші.  

Задля того щоб зрозуміти знак як симулякр, варто проаналізувати 

останній етап його поступу. Ж. Бодріяр описує його як добу гіперреальності. 

Зазначене поняття активно циркулює у просторі сучасного гуманітарного 

дискурсу, проте цей факт радше розмиває горизонти осмислення 

гіперреальності як відповідного феномену.  
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Для французького філософа доба симулякрів постає як епоха моделей 

та кодів. Аналізуючи попередній етап, можна було помітити, як саме серійне 

виробництво розмиває межі нашого сприйняття реальності, перенасичуючи 

останню ідентичними об’єктами та знаками. Відтепер ситуація загострюється, 

адже людина, використовуючи техніку, починає реалізовувати серійність 

знакових сполук за допомогою відповідної моделі. Характер цієї моделі, на 

думку Ж. Бодріяра, є ключем до розуміння втрати реальності. Адже модель 

відповідного знака, яку може бути дубльовано у необмеженій кількості, має 

лише одну мету – бути ідеальним об’єктом споживання. Відтепер кожен знак, 

який наповнює наше буденне життя, змодельовано у такий спосіб, щоб 

нав’язати нам себе. Найяскравішим прикладом такого знаку може бути 

телевізійна новина. Її створено таким чином, щоб змусити вас спожити її, ніби 

вона є реальністю у собі. Втім, якщо проаналізувати наведений приклад більш 

докладно, варто виокремити дві складові. Передовсім це принцип 

моделювання-конструювання реальності. Ця складова нашого щоденного 

досвіду наявна всюди, не лише у межах медійного контексту. По-друге, слід 

вказати на «особливу» роль техніки, яка сьогодні не просто відтворює ту чи 

іншу подію – вона її оформлює, дає їй можливість «стати собою».  

Хай там як, на останньому етапі еволюції симулякра варто завжди брати 

до уваги дві вищенаведені складові, які фундують будь-який знак: модель/код 

(Ж. Бодріяр часто ототожнює ці два поняття) і техніка. Разом з тим, саме на 

прикладі феномену техніки філософ вибудовує свою критику неомарксизму. 

Відтепер техніка – це не просто ретранслятор тієї чи іншої події. Вона є її 

автором і творцем. Ж. Бодріяр зазначає: «Беньямін уперше (трохи згодом це 

зробив Мак-Люен) усвідомив техніку не як «продуктивну силу» (на чому 

зупинився марксистський аналіз), а як медіума, як форму і принцип усього 

новітнього покоління смислів. Один лише факт, що якась річ може бути 

репродукована в двох однакових примірниках, є вже революцією» [21, c. 95]. 

Ми вже згадали про потенціал, який закладено в техніці в аспекті серійного 
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відтворення. Наразі, коротко резюмуючи, виокремимо кілька ключових 

нюансів. По-перше, техніка стає інстанцією «допуску» смислів до реальності. 

По-друге, саме техніка надає відповідної форми певному смислу, оскільки 

тепер вона створює вектор розгортання цього смислу. Вочевидь, для філософії 

Бодріяра концепт техніки розкриває себе радше у негативних, аніж у 

позитивних конотаціях. Надалі ми спробуємо зрозуміти підґрунтя критичної 

позиції філософа. Проте вже зараз, підсумовуючи, можна сказати, що така 

настанова зумовлена прямою дотичністю техніки до реалізації нової форми 

знаку, яким є симулякр. 

Це популярне поняття частіше за все асоціюється саме з Ж. Бодріяром. 

Насправді до такого слововжитку звертався вже Платон. У межах його 

ультрареалістичної онтології симулякр відігравав найнижчу роль у ієрархії 

буття. До певної міри, послуговуючись цим поняттям, Платон описував 

порожні образи та відображення. Власне, до категорії симулякру зараховували 

ті ареали сущого, чий онтологічний статус був найнижчим. Класична дефініція 

цього поняття – копія копії. У подальшому цей термін час від часу «виринав» у 

межах історії філософії, проте своєї остаточної кристалізації набув саме у 

колах постмодерністської філософії. Чому це поняття так високо цінували Ж. 

Бодріяр та інші теоретики філософії другої половини ХХ століття? Відповідь 

на це питання ми зараз спробуємо відшукати.  

Передовсім нам би хотілося б ще раз вказати на контекст його появи 

цього поняття. Ми вже говорили про вплив неомарксизму на творчість 

французького мислителя, проте слід окреслити ще один вектор цього впливу – 

семіотична традиція. Перш за все тут йдеться про постать Ролана Барта. Як 

відомо, першу книгу Бодріяра «Система речей» [19] було опубліковано одразу 

після виходу «Міфології» [7] Дедалі більше дослідників вказують на глибокий 

вплив семіотичної традиції та мислення Бодріяра. Тож можна погодитись із 

сучасним дослідником С. Зенкіним, який зазначає: «Фундаментальною 

інтуїцією «Міфологій» Ролана Барта, праці, що неабияк вплинула на Жана 
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Бодріяра, полягала у переживанні фальшивості світу, наявної у нашому 

культурному досвіді, його зараженості паразитарними, вторинними 

ідеологічними смислами. 

Ж. Бодріяр розмірковує радше про соціокультурні реалії, які 

виявляються фантомними і несправжніми; семіотична проблематика 

замінюється у нього на онтологічну, філософську. Відповідно, і термін «міф», 

що позначає одиницю помилкового, хибного смислу, який функціонує в 

культурі, Ж. Бодріяр замінює на термін «симулякр»» [37, c. 3]. Вочевидь, факт 

онтологічної природи симулякра є загальновідомим. Втім, Бодріяр схильний 

розглядати цей інтелектуальний топос у межах нового контексту. Існує кілька 

різних тлумачень самого поняття симулякра.  

Згідно одній з них, зрозуміти сутність симулякра можна лише через 

його зв’язок із проблематикою темпоральності. Очевидно, що кожен знак існує 

у межах визначеного фрагменту часу. Зазвичай ми звикли сприймати будь-

який символ у горизонті лінійної хронології. Відтак, у межах цієї парадигми 

ми щоразу розглядаємо об’єкт з моменту його появи, втілення і загибелі. Такі 

етапи реалізації характерні для кожного знаку, який існує у межах нашого 

соціокультурного ареалу. Втім, такий підхід до поняття симулякра виявляється 

безперспективним. Насправді ж симулякр пропонує іншу темпоральність, а 

відтак – і новий спосіб споглядання часовості. Ось як цей процес описує С. 

Зенкін: «У філософії Бодріяра особливо прикметну роль відіграє саме 

проблема темпоральності. До певної міри його симулякр – не що інше, аніж 

особливий ефект часу, коли останній втрачає свій лінійний характер, починає 

згортатись у зашморг і пропонувати нам замість реальності застарілі копії» [37, 

c. 3]. Вчення про новий спосіб проявлення часу в межах філософії Бодріяра є 

ключовим не лише для нашого дослідження. Це вчення є засадничим і для 

філософії ХХ століття, адже воно перебуває у діалозі з ключовими 

філософськими концепціями тієї епохи. Тож як симулякр трансформує лінійну 

парадигму часу? Відповідь на це питання свого часу шукав інший відомий 
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французький філософ Жиль Делез. У своїй праці «Логіка смислу» [30] він 

намагається дати розгорнутий аналіз проблеми симулякра у межах античної 

філософської спадщини. Втім, підхід Ж. Делеза є нестандартним з огляду на 

той кут зору, який мислитель обрав для розгляду проблеми симулякра. Ж. 

Делез, перш за все, намагається виокремити онтологічний потенціал симулякра 

як такого8. Однак межі нашого дослідження не дозволяють нам вдатися до 

розгорнутого аналізу цієї, безумовно важливої роботи французького 

мислителя. Єдине, на що ми б хотіли вказати – це той факт, що Ж. Делез так 

само схильний розглядати проблему симулякра в контексті темпоральності. 

Відтак, часовість є тією ключовою рисою симулякра, без звернення до якої 

наш аналіз може хибувати на непослідовність. Однак як саме змінюється 

репрезентація часу у межах цього типу знаку? Однією з ключових рис 

симулякра виявляється постійна незавершеність. Ніби акт його реалізації 

відкладено у часі. Ба більше, він ніколи не може бути завершеним – саме тому 

структура симуляції ніби одразу перебуває у кількох часових площинах. З 

одного боку, він постійно націлений у минуле, в якому намагається віднайти 

свій референт, але з іншого – єдиною умовою існування симулякра 

виявляється його принципова незавершеність. Симулякр, на думку Ж. 

Бодрійяра, націлений у своє минуле, де він намагається відшукати власну 

сутність, копією якої він буцімто є. Втім, симулякр так само націлений і у 

майбутнє. Задля прояснення цього аспекту вдамося до критичних зауважень С. 

Зенкіна: «Так, «відкладеність у часі» як характерна риса симулякру стає 

предметом аналізу у праці Ж. Бодріяра «Система речей» в деяких 

соціокультурних маніфестаціях. Ілюстрацією до цієї тези може стати процес 

колекціонування, адже колекція завжди має залишатись принципово 

незавершеною, в ній неодмінно має бути наявна певна нестача у вигляді 

якогось предмета. Саме цей об’єкт уособлює смерть колекції, а відтак – і 

8 Цей аспект вчення французького філософа було проаналізовано нами в контексті сучасної проблеми 
віртуалістики у нашій роботі «Проблема поліонтології у сучасному постантропологічному дискурсі» [56]. 
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колекціонера. Внаслідок такого стану справ «останній» об’єкт завжди 

залишатиметься відтермінованим у часі, гранично недосяжним» [37, c. 10].  

У цьому параграфі ми намагались окреслити зв'язок, який існує між 

поняттям симулякра і технікою. Цей зв'язок не є випадковим і має онтологічну 

природу. Задля того щоб проілюструвати цю взаємодію наочніше, варто 

коротко схарактеризувати поняття образу у його послідовному розгортанні.  

У своїй праці «Cимуляція і симулякр» [22] Ж. Бодріяр вказує на чотири 

етапи трансформації образу: «Ось якими могли б бути послідовні фази образу: 

- він є відображенням глибокої реальності; 

- він маскує і спотворює глибоку реальність; 

- він маскує відсутність глибокої реальності; 

- він позбавлений зв'язку з будь-якою реальністю: він є чистим 

симулякром самого себе. 

У першому випадку образ є доброю видимістю — репрезентація 

належить до порядку таїнства. У другому він є поганою видимістю — порядку 

псування. У третьому він грає роль видимості — і належить до порядку 

чаклунства. У четвертому випадку він належить аж ніяк не до порядку 

видимості, але до симуляції» [22, c. 12-13]  

Це свідчить на користь того, що симулякр – це відповідний спосіб 

існування образу/знаку, який ніяк не стосується реальності. Цікаво, що подібна 

думка, на перший погляд, ілюструє повний відхід від класичної онтології, 

проте залишається вкоріненою у ній. Ми вже зазначали, що категорія 

реальності для французького філософа обмежується відповідним 

соціокультурним ареалом. Вочевидь, такий ареал може існувати лише у формі 

знаково-образної сполуки, яка, у свою чергу зумовлює соціальну 

інтерсуб’єктивність загалом і конкретний індивідуальний досвід зокрема. На 

всіх етапах трансформації образу Ж. Бодріяр використовує поняття 

фундаментальної реальності. Така фундаментальна реальність як відповідний 

онтологічний каркас може бути пізнана нами лише у формі образу. Відтак, 
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трансформація останнього свідчить на користь зміни у доступі до 

фундаментальної реальності. Відтепер, із втратою преференціальної функції, 

конкретний знак не просто позбавляє суб’єкта доступу до дійсності – він сам 

починає маніфестувати себе як єдину можливу дійсність у межах власної 

конкретної симуляції. Але за рахунок яких процесів відбувається така глибока 

трансгресія у структурі знаку? Надалі ми простежимо масштаб цього питання 

не лише для філософії Ж. Бодріяра, але й для усієї філософської антропології 

загалом.  

Втім, щоб дати виважену відповідь, нам слід звернутись ще до кількох 

контекстів філософії французького мислителя. Передовсім це вчення про 

гіперреальність і в контексті цієї проблематики спробуємо поглянути на 

постать Ж. Бодріяра як на теоретика медіа.  

Термін «гіперреальність» так само належить до часто вживаних понять, 

особливо у межах гуманітарного дискурсу. Втім, мало хто звертає увагу на той 

факт, що це вчення має прямий зв'язок із онтологічними поглядами філософа. 

Спробуємо проілюструвати цю тезу. Як відомо, саме концепція 

гіперреальності є логічним наслідком еволюції образу. Ми вже попередньо 

описали етапи поступової трансформації зв’язку між знаком і реальністю. 

Наразі ми підходимо до останнього етапу, у межах якого сама реальність не 

може являти себе за допомогою відповідного знаку саме через те, що знак 

«перенасичує» собою будь-які форми маніфестації реального. Інакше кажучи, 

процес перманентного дублювання реальності в знаках, який починається ще 

за часів індустріальної революції і серійного виробництва, наразі досягає 

власного апогею. У своїй ідентичності і множинності знак остаточно втрачає 

властивість відтворювати будь-що. Більшість знакових копій просто 

створюють черговий «дубль» реальності, який нічим не відрізняється від іншої 

копії. Відтак, онтологічна категорія відмінності поступово витісняється з 

нашого щоденного досвіду. Внаслідок такої ситуації ми опиняємось на порозі 

грандіозного краху реальності. Ж. Бодріяр так описує цей процес так: «Реальне 
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не розмивається на користь уявного. Відтепер реальність рухається у бік більш 

реального – гіперреального. Бути більш істинною, аніж істина – ось що таке 

симуляція. Наявне не зникає у боротьбі з порожнечею, воно зникає перед 

подвоєнням наявного, і, як наслідок, більше немає опозиції між наявністю і 

відсутністю» [18]. Головним принципом реальності, на думку Ж. Бодріяра та 

інших теоретиків постмодерну, виявляється саме категорія відмінності. Якщо 

все є подібним до всього, тоді буття не може відкрити нам себе через 

категорію «Іншого».  

Вже згаданий нами Жиль Делез, у своїй праці «Розрізнення і 

повторення» [30] також звертається до цієї проблематики у онтологічному 

контексті. На думку Ж. Делеза: «Всюди первинною є глибина розрізнення» 

[31, c. 72]. Для нас ця ідея відкриває додаткову перспективу для аналізу 

проблематики гіперреального. З цього приводу А. Дьяков зазначає: «Буття 

висловлює себе в одному смислі. Втім, те у чому воно себе висловлює, завжди 

різниться. Відтак буття виявляє себе у самому розрізненні. Ця однозначність 

буття, що безпосередньо пов’язана із розрізненням, ставить собі за мету 

продемонструвати, яким чином розрізнення між індивідуальними речами 

передує у бутті розрізненню родовому» [32, c. 120]. Тож розрізнення для Ж. 

Делез є трансцендентальною умовою виявлення буття. Відмінність – це не 

просто різні форми нашого досвіду, це перш за все та початкова форма, яка 

уможливлює будь-яку даність як даність різноманітну. Сам Делез 

неодноразово наголошував, що розрізнення – це не феномен, проте 

найближчій до феномена ноумен. Відтак, ми бачимо, що саме буття вперше 

виявляє себе саме в акті розрізнення, і завдяки цьому ми приходимо до 

оприлюднення буття. 

Повертаючись до проблематики гіперреального, слід визнати, що сама 

структура циркуляції знаків зумовлює витіснення самого онтологічного 

принципу розрізнення. Як наслідок, людина опиняється в ситуації краху 

реальності, проте сам факт цього краху залишається для неї втаємниченим. 



102 

 

Можна погодитися з думкою сучасного американського дослідника Матіаса 

Бензера, який так описує цей елемент вчення Ж. Бодріяра: «Як відомо, для 

Бодріяра констатація реальності будь-чого залежить від наявності опозиції. На 

думку філософа, реальність є можливою лише у тому разі, якщо її може бути 

визначено за допомогою протиставлення уявному. Відтак, «коефіцієнт 

реальності прямо пропорційний надлишку уявного». До сьогодні з 

постулюванням реальності не виникало жодних проблем» [11, c. 35].  

Вкотре доводиться констатувати факт радикальної трансформації 

доступу людини до реальності. У випадку з системою Бодріяра така 

трансформація спричинює тотальний крах не лише зв’язку з реальністю, але й 

усієї реальності загалом. Вочевидь, для мислителя сама можливість 

маніфестації є сутнісною рисою реальності як такої. За доби гіперреальності 

така маніфестація стає неможливою – ба більше, відтепер спосіб існування 

знаку виявляється тією отрутою, яка знищує реальність зсередини. Відтак, 

сучасний суб’єкт опиняється у ситуації онтологічного парадоксу. З одного 

боку, єдиною формою доступу до буття є знак. З іншого – сам спосіб існування 

сучасного знаку руйнує будь-який можливий контакт індивіда із буттям.  

Що стало передумовою таких глибинних онтологічних та 

репрезентативних зрушень? Чому знак стає тим принципом, який руйнує наше 

уявлення про реальність? Відповісти на ці питання ми спробуємо об’єднавши 

проблематику техніки з семіотикою і виявити ті причини, які зумовили таку 

значущу трансформацію способу маніфестації реальності.  

Отже, наступною топікою нашого аналізу стане проблема медійності. 

Вона є ключовою не лише через те, що Ж. Бодріяр завжди приділяв їй увагу. 

Ця тема є важливою, бо у її контексті унаочнюються одразу кілька 

інтелектуальних векторів, які видаються ключовими для нашого дослідження. 

Передовсім саме на прикладі медіа Ж. Бодріяр наочно ілюструє механізм 

«вивільнення» знаку з під влади реальності. По-друге, у цьому контексті 

неабияку роль відіграє техніка. Ми вже побіжно вказували на той факт, що 
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техніка у ХХ столітті стає тією інстанцією, яка створює і реалізує відповідні 

смисли. Саме у ситуації медіа ця теза набуває відповідної рельєфності. Відтак, 

звернувшись до аналізу семіотичних зрушень, до яких призводить медійний 

контекст циркуляції знаків, ми одразу доходимо висновку, що ключовою 

формою репрезентації стає цифрове зображення. Ця теза є важливою, проте до 

її розгляду ми звернемось пізніше. Насамкінець, проблема медіа у полі 

філософування Ж. Бодріяра є важливою ще й з огляду на критику позицій 

теоретиків Франкфуртської школи.  

Почнемо із кількох загальних зауважень. Сучасний американський 

дослідник Марк Постер схильний поділяти історію людства на три періоди: 

«Кожна епоха має у своєму розпорядженні відповідні форми символічного 

обміну, які, у свою чергу, наділені внутрішніми і зовнішніми структурами, 

значеннями та типами сигніфікації. Відтак, можна попередньо виокремити такі 

режими інформації: безпосередня (face-to-face) усна форма комунікації (orally 

mediated exchange), комунікація, опосередкована через друк (written exchanges 

mediated by print), знаковий обмін, який здійснюється у цифровий спосіб 

(electronically mediated exchange). Загалом перший етап зумовлений 

символічним співвідношенням. Для другого етапу характерною є знакова 

репрезентація. Третій етап – це інформаційна симуляція. В контексті 

останнього етапу суб’єкт втрачає власний епістемологічний центр, стає 

розсіяним у перманентній нестабільності цифрової ери» [200, c. 6-7]. З цього 

стає очевидним, що спосіб медіації як відповідної форми знакової циркуляції 

зумовлює конкретний спосіб існування суб’єкта. Чому за сучасної доби суб’єкт 

стає розщепленим у світі? Тому що природа знаку в процесі симуляції втрачає 

свою репрезентативну складову.  

Виникає цілком закономірне питання: чим спричинено такий стан 

справ? Ж. Бодріяр дає таку відповідь: «Характерною рисою мас-медіа є 

відсутність транзитивності. Значною мірою мас-медіа є антикомунікативними, 

якщо ми погодимося з тим, що комунікація – це відповідний обмін, 
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взаємозв’язок слова і відповіді, а відтак, і відповідальності» [17]. Отже, 

сприймаючи медіа як звичайний інструмент передачі інформації, ми не 

помічаємо ключової складової цього технологічного артефакту. Будь-який 

елемент мас-медіа не просто допомагає нам у процесі комунікації – він сам 

створює відповідну форму для цієї комунікації, а відтак, і контролює спосіб її 

реалізації. У наслідок цього, спосіб циркуляції знаків у межах медійної 

складової нашого життя є гранично втаємниченим. Циркуляція тут не 

відбувається вільно і невимушено – навпаки, вона існує під знаком 

дегуманізації та атомізації людської суб’єктивності.  

Відтак, Ж. Бодріяр доходить такого висновку: «Тож слід визнати, що 

вся сучасна архітектоніка мас-медіа побудована за принципом, який забороняє 

будь-яку реакцію на повідомлення. Як наслідок, стає неможливим процес 

символічного обміну. Телебачення – це впевненість у тому, що люди більше не 

розмовляють одне з одним, що вони остаточно ізольовані за рахунок слів, 

позбавлених відповіді» [17]. Відтак, на переконання Ж. Бодрійяра, єдиним 

адекватним процесом циркуляції знаків і символів видається такий процес, 

який передбачає можливість відповіді одного учасника комунікації іншому. 

Проте феномен медіа створює систему, у якій циркуляція відсутня. Натомість 

наявний лише односторонній рух знаків, який не може бути змінено за жодних 

обставин. Про що свідчить цей факт? Передовсім він ілюструє такий стан 

справ, за якого знак забороняє відповідну рефлексію щодо власної суті, адже 

тепер він має імперативну, моновекторну структуру. За такої умови будь-яке 

пізнання втрачає автентичний характер, а отже – перетворюється на банальне 

споживання знаків. Саме тому, на думку Ж. Бодріяра, можна описати наше 

суспільство як суспільство споживання.  

Проте які наслідки матиме така ситуація для людської суб’єктивності? 

Як вже було продемонстровано вище, епістемологія за часів цифрового об’єкта 

приречена на докорінні зміни. Задля більш наочної ілюстрації цієї тези ще раз 

звернемось до позиції Марка Постера: «За умов цифрової медіації об’єкт 
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перестає бути матеріальною складовою світу, що віднаходить своє 

відображення у нашій мові. Відтепер об’єкт перетворюється на постійний 

потік знаків. За часів цифрової ери суб’єкту стає дедалі важче вирізняти 

«справжній» світ «за» потоком знаків, що оточують його» [210, c. 12]. Ми вже 

частково звертались до ілюстрації цього сюжету. На думку американського 

дослідника (яка повністю збігається з думкою Ж. Бодріяра), одна з ключових 

епістемологічних трансформацій, що відбулася за часів появи медіа, полягає у 

тому, що цифрова форма знаку, стає головним принципом дублювання 

реальності. Під час такого процесу матеріальний світ як фундамент нашого 

досвіду поступово витісняється власними цифровими відображеннями, а відтак 

– суб’єкт відривається від реальності, до якої він звик.  

 

 2.3. Симетрична антропологія Брюно Латура 

У 1991 році виходить праця вже відомого на той час науковця Брюно 

Латура «Нового часу не було. Есеї з симетричної антропології» [44]. Попередні 

роботи французького мислителя здебільшого стосувалися проблеми наукового 

знання, соціологічного конструктивізму, критики соціального редукціонізму 

тощо. Однак «Есеї з симетричної антропології» – це не просто історико-

філософська праця. Чимало нинішніх дослідників вважають її ключовою для 

сучасного антропологічного дискурсу. Як із цього приводу слушно зауважує 

Грем Харман: ««Нового часу не було» – безсумнівно, найкращий вступ до 

філософії Латура, і, можливо, його найліпша праця: якщо філософія останніх 20 

років знала оригінальніший інтелектуальний твір, то він невідомий мені» [146, 

c. 57]. Чим зумовлено такий стан справ і чому есеї з симетричної антропології 

мають таку вагу для сучасного антропологічного дискурсу?  

Ми розпочнемо наш аналіз з ключових понять і контекстів онтології 

Латура. Тут варто буде згадати і про акторно-мережеву теорію, і про такі 

поняття, як медіація, non-humans, ірредукціонізм тощо. Такий ретроспективний 
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підхід до понятійного вокабуляру французького мислителя неабияк допоможе 

нам у подальшому дослідженні.  

Зазвичай ім’я Брюно Латура асоціюється з акторно-мережевою теорією, 

автором якої він став разом із Джоном Ло [173; 174]. Однією з перших інтуїцій 

цього підходу є переконаність у недоцільності модерного суб’єкт-об’єктного 

дуалізму. Подібний розподіл, на переконання Б. Латура, є передумовою 

більшості мисленнєвих похибок нашої епохи. Однак найголовніша небезпека 

коріниться у «штучності» такого поділу в цілому. Дуалізм є не адекватним 

передовсім тому, що ми не в змозі провести чітку межу між світом людської 

свідомості та ареалом природи. Вчинивши так, проголошує Латур, ми вже 

ніколи не зможемо дати відповідь на питання щодо природи та структури 

сущого, ані точно описати світ, в якому живе людина, а отже – виявимося 

неспроможні побудувати гідну філософську антропологію. Розділивши світ на 

дві окремі царини, ми водночас залишили поза увагою наявність ще одного 

онтологічного «домініону», яким, на думку Б. Латура, є гібридність.  

Проголошення подібної критичної настанови є неабиякою подією на 

теренах сучасної філософської антропології. Ба більше, така критична програма 

має далекоглядні наслідки і для самої філософії французького мислителя. У 

центрі новочасної системи мислення – грандіозне протиріччя, позбутися якого 

не видається можливим, позаяк саме воно формує горизонт модерного 

філософування. Ця теза, у свою чергу, наближає нас до найважливішої інтуіції 

мислення Латура: ми не можемо поділити світ на дві складові, тому що ані 

людська свідомість, ані природний світ не існують для нас як дещо автономне і 

«прозоре». Будь-який фрагмент сущого «інфіковано» гібридністю. Так про це 

говорить Петер Вербеєк: «Для Латура реальність не може бути адекватно 

експліковано за умов, якщо люди і non-humans існують у ній асиметрично. 

Обидва полюси неможливо відокремити один від одного – ба більше, вони 

завжди по’вязані між собою мережею відношень. Тільки завдяки цій мережі 

вони набувають власної суті та можуть діяти у характерний для них спосіб. 
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Точка відліку, що ґрунтується на апріорній дихотомії між людиною і non-

human, ігнорує обопільну активності цих двох компонентів, а отже – 

виявляється не адекватною» [238, c. 149]. 

Якщо це так, то філософська антропологія як ніколи раніше зацікавлена 

у конструюванні нового понятійного апарату для опису реальності. Б. Латур 

сміливо запроваджує новий підхід до розуміння субєкта, пропонуючи називати 

будь-якого суб’єкта дії (незалежно від того, людина це чи камінь) актором або 

актантом. Сучасний дослідник Віктор Вахштайн дає таку понятійну 

інтерпретацію цього поняття: «На думку Латура, діяти – означає впливати на дії 

іншого. Для опису такої моделі відносин звичайний категоріальний апарат не 

підходить. Саме тому Б. Латур використовує поняття «актант». Актант – це 

передовсім предмет або істота, яка діє або зазнає дії іншого» [78, c. 26]. Річ у 

тім, що принцип акторності, який пропонує Б. Латур, є доволі контроверсійною 

спробою деструкції класичного епістемологічного дуалізму. Щойно ми 

погодились розглядати реальність крізь призму акторів, відмовившись від 

поділу на суб’єкт і об’єкт, ми опиняємось на теренах нової антропології. Якими 

є характеристики цієї антропології і в чому її принципова новизна порівняно з 

попередніми філософськими проектами? Послідовний процес відповіді на 

запропоновані питання допоможе нам наблизитись до головного понятійного 

топосу нашого дослідження – феномену техніки.  

Передовсім ми б хотіли коротко зупинитись на понятті актора та 

виокремити низку засадничих рис, притаманних для його способу буття. 

Оскільки актор, на переконання Б. Латура, є першопринципом нашої реальності, 

то виникає цілком послідовне метафізичне питання про зв'язок актора з 

поняттями сутності та існування. Якщо ми прагнемо дослідити проблему 

причин і начал, то згідно з традицією європейської онтології варто говорити про 

essentia та existentia. В іншому разі нас можуть звинуватити у 

квазіметафізичності підходу, а відтак, вирішення усіх попередніх проблем 

філософії буде зведено нанівець. Зараз ми спробуємо продемонструвати, що у 
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філософії Б. Латура здебільшого йдеться про нову онтологію яка прагне дати 

нові відповіді на старі питання європейської онтології.  

Однак у разі подібного запитування ситуація ускладнюється тим фактом, 

що сам Латур неодноразово наголошує на антиметафізичності власного підходу. 

Незважаючи на подібні висловлювання французького мислителя, у системі 

понять, яку він вибудовує, зрештою можна відшукати чимало онтологічних 

інтуїцій. Втім, щоб залишатись послідовними, нам слід показати, чим 

традиційна метафізика не задовольняє Б. Латура.  

Передовсім, головною небезпекою традиційної метафізики Латур вважає 

принцип редукції. Він, на думку французького інтелектуала, напряму стосується 

головних критеріїв будь-якої метафізичної системи: ієрархічності та 

першоначала. Як зазвичай працює подібна система, запитує Б. Латур? 

Припустімо, нам потрібно дати відповідь на запитання щодо природи або 

сутності конкретного явища чи предмета. Традиційна метафізика, беручи на 

озброєння напрацьовані процедури редукції, спрощує відповідний предмет до 

однієї або кількох першопричин і в такий спосіб пояснює будь-який елемент 

реальності. Однак, на думку Б. Латура, така процедура не лише не пояснює 

дійсність, а радше навпаки – викривлює її. Відтак, задля того щоб наше знання 

про світ було адекватним, нам передовсім слід уникати апріоризму першоначал. 

Коли ми підпадаємо під «чари» процесу редукції, нам здається, що ми можемо 

швидко пояснити будь-що – натомість, переконаний Б. Латур, насправді ми не 

пояснюємо, а спрощуємо реальність, яка нас оточує.  

Така критична позиція видається вкрай зухвалою. Вочевидь, жоден 

представник традиційної метафізики не погодиться з такою критикою, адже 

якщо ми відмовимось від першоначал, то як ми зможемо пояснити світ у його 

різноманітності? Зможемо, впевнений Б. Латур, і ось як це слід робити. 

Передовсім ми відмовляємось від будь-яких ієрархій. Не існує жодного 

першоначала, послуговуючись яким, ми можемо пояснити світ. Наша реальність 

– це відповідна множинність, втім, ця множинність – не хаос. Відтак, стверджує 
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Б. Латур, перший принцип «експериментальної метафізики» – це 

ірредукціонізм, відмова від тієї думки, що все може бути редуковано до чогось 

одного. Насправді така редукція неможлива. Сучасний дослідник Адам Міллер 

так описує хід думок Б. Латура: «Традиційна метафізика заохочує прискорення 

та просування найкоротшим шляхом, однак вона не вловлює динаміки. 

Експериментальна ж метафізика спрямована на «уповільнення речей» задля 

більш ретельного аналізу руху самих об’єктів. Іронічність ситуації полягає у 

тому, що саме «швидкість», із якою традиційна метафізика редукує об’єкт до 

висхідного фактору, продукує ілюзії субстанційності та сталості, аж ніяк не 

притаманні актуальному феномену. Відтак, задля того щоб зрозуміти динаміку 

об’єктів, метафізика має виявити власну прихильність до експериментального 

«сповільнення речей»» [190, c. 13].  

Річ у тім, що, на переконання Б. Латура, традиційна метафізика женучись 

за першопочатковим і незмінним, ігнорує партикулярності об’єктів, які вона 

прагне пояснити на основі редукції. Відтак, мета проекту, запропонованого 

Латуром полягає у «сповільненні речей» («slowing things down»). Зробити це 

нам може допомогти лише принцип ірредукції. Однак припустімо, що ми 

погодились із позицією французького філософа – як далі буде розвитатися наш 

аналіз? Далі, говорить Б. Латур, ми опинимося перед грандіозною множинністю 

елементів (акторів), які діють за власними законами і підпорядковуються своїм 

правилам. У них відсутня ієрархія, але наявні альянси. Отже, зараз ми 

переходимо до аналізу наступної низки ключових понять онтології Б. Латура.  

Вже неодноразово згаданий нами Пол Вербеєк дуже точно ілюструє одну 

з головних метафізичних інтуїцій французького філософа: «Те, що по-

справжньому важить для Латура – це не сутності, а радше екзистенції. 

Погоджуючись із Сартром, він проголошує: екзистенція передує сутності. 

Менше з тим, на противагу екзистенціалізму, Латур наділяє екзистенцією 

сутності, які не належать до людської природи. Ці сутності набувають своєї 

форми у мережах, які існують між екзистенціями. Вони є наслідком зв’язків і 
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діяльностей наявних у полі мережевості. Такі сутності завжди подібні до 

«чорних скриньок», полишених і забутих» [238, c. 149]. Тут лише варто додати, 

що актор – це аж ніяк не класична субстанція, спосіб його буття зумовлено 

мережею, яка, до певної міри є трансцендентальною умовою можливості будь-

якої сутності (актора). Відтак, існування, яке, на думку Б. Латура, передує 

сутності, ототожнюється у мисленні французького філософа із мережею.  

Перш ніж рухатись далі, ми б хотіли описати ще кілька аспектів акторно-

мережевої теорії. Про що вже попередньо йшлося, актор – це не класична 

субстанція. Його характерною рисою є гранична конкретність, яка увібрала в 

себе всі можливі зв’язки та акциденції, наявні тут і зараз. Сучасний 

американський філософ, один із засновників спекулятивного реалізму Грем 

Харман так описує цей аспект: «Для Латура, навпаки, актант не є 

привілейованим внутрішнім ядром, яке інкрустовано периферійними 

акциденціями та взаємодіями. Передовсім такий підхід зробив би зовнішню 

поверхню речі залежною від внутрішньої глибини, тим самим нівелюючи 

принцип ірредукції. Не може існувати істинного Сократа, що ховається за 

Сократом, який щойно виголосив промову, який наразі вдягнений у біле тощо. 

Для Латура кожна річ до такої міри конкретна, що жодна з її рис не можу бути 

відокремлена від інших. Кожна властивість належить актору самому по собі: 

сила, яка щоразу розгортається у межах реальності, повністю характеризується 

своїм повним набором функцій» [146, c. 14]. Така позиція, з одного боку, 

штовхає нас до граничного матеріалізму, до практичної метафізики тощо. Однак 

це не просто матеріалізм, який намагається редукувати світ винятково до його 

матеріальної складової. Філософія Б. Латура виявляється більш комплексною та 

багатогранною. Передовсім варто пам’ятати, що актори – це не лише 

матеріальні об’єкти, що належать до фізичної природи нашого світу. Актором 

може бути будь-що. Філософ пише щодо цього таке: «Комар настільки ж 

реальний, як і Наполеон, і пластик в сміттєзвалищі не менше актант, аніж 

ядерна боєголовка. Ми не можемо редукувати ці об'єкти до їх появи в 
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свідомості або їх атрибутів, визначених мовою» [146, c. 14]. До певної міри у 

цьому питанні Латур близький до мисленнєвих позицій Гусерля. Останній, як 

відомо, був схильний розглядати інтелектуальну інтуїцію не лише з позицій 

предметно-чуттєвого сприйняття, але також і в контексті процедури фантазії 

або виображення9. По-друге, слід брати до уваги той спосіб, який об’єднує 

акторів у альянси. Б. Латур описує його за допомогою терміну «мережа». 

Оскільки принцип мережевості є одним із ключових для філософії Б. Латура, ми 

вважаємо за доцільне описати його більш детально.  

Як вже було показано вище, ключовим принципом, що діє у межах 

онтології Б. Латура, є принцип взаємодії між акторами. Позаяк Латур 

відмовляється від теорії субстанційної (акторної) автономності, то сутність – це 

не «стартова позиція» системи, а радше її фінальний результат. Сам філософ 

неодноразово повторює, що актор – це «подія». Як слід розуміти це положення? 

Грем Харман дає таку відповідь на це запитання: «Для Латура актант – це 

передовсім подія, і подія завжди специфічно конкретна: «все відбувається 

тільки один раз і в одному місці». На відміну від субстанції, дія не відрізняється 

від своїх якостей, адже для Латура це означало б, що дещо, принципово 

позбавлене якостей, зумовлює конкретні матеріальні властивості» [146, c. 17]. 

Таким чином стає дедалі зрозумілішим проект так званої «анти-ієрархічних 

онтологій» («flat ontology»), а також ідея демократичності об’єктів. Однією з 

головних інтуїцій Латура є теза про онтологічну рівність між акторами, а відтак, 

всі компоненти нашої реальності мають однаковий буттєвий статус. Як 

наслідок, жодна складова актора не може бути редукованою до відповідного 

першопринципу, адже щойно ми погодимось на такий хід, то опинимось у 

ситуації метафізичної ієрархії. Ця ідея Брюно Латура мала далекоглядні 

наслідки для представників спекуялтивного реалізму. Мислителі цієї течії 

вважають Брюно Латура одним з найвпливовіших нинішніх філософів. 

9 Про дотичність вчення Гусерля і Латура цікаво пише Грєм Харман у своєму ґрунтовному 
дослідженні «Чотиривимірний об’єкт» («Quadruple object») [91] 
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Ключовими представниками цієї школи є вже згаданий нами Грєм Харман [145-

147], Квентін Меясу [189], Леві Брайянт [111-113].  

До певної міри можна сказати, що категорії причинності і дії є 

запорукою того, що щось є. Однак у цьому контексті варто поставити ось яке 

запитання: як щось є? Дати відповідь на нього непросто. Втім, ми спробуємо це 

зробити за допомогою аналізу поняття мережевості. Такий хід допоможе нам 

виявити, у який спосіб відбувається взаємодія між акторами, а отже – ми 

зможемо зрозуміти ключові структурні компоненти онтології Брюно Латура. 

Щойно згаданий нами Грем Харман дуже точно ілюструє цю позицію 

французького мислителя: «Відтак, центральною інтуїцією Б. Латура є 

переконаність у тому, що актор – це його взаємодія. Всі характерні риси об’єкта 

належать йому, все відбувається один раз, в один час, в одному місці. Але це не 

означає що Латур відкидає іншу характерну рису традиційної субстанції – її 

довговічність» [146, c. 17]. Тож наразі ми плануємо перейти до наступної 

складової вчення Латура – до зв'язку між акторами та звернемось до 

структурних компонентів, які його зумовлюють.  

Нині ціла плеяда дослідників виступає з продуктивною критикою 

теоретичної позиції Брюно Латура. Серед таких науковців наявні прихильники 

різних інтелектуальних векторів і зацікавлень. Тут можна згадати і 

представників філософії науки, і дослідників соціального конструктивізму, і тих 

інтелектуалів, що провадять свої пошуки в межах філософії техніки. Такий стан 

речей свідчить на користь, по-перше, неабиякої популярності позиції Б. Латура, 

позаяк інтенсивність критики часто буває ілюстрацією впливовості того чи 

іншого мисленнєвого підходу. По-друге, критика часто буває спричинена 

радикальністю підходів до вирішення поставлених питань. Відтак, задля того 

щоб якомога повніше зрозуміти причини популярності та масштабності 

мислення французького інтелектуала, ми переходимо до аналізу поняття 

мережевості.  
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Сам термін «мережа» Б. Латур вживає у кількох контекстах. Перший 

зумовлений його соціологічними студіями. Дедалі більше науковців 

відзначають вплив соціальної теорії Ірвіна Гофмана на позицію Б. Латура. І це 

не дивно, адже одним із методологічних підходів, якими послуговується Латур, 

є так званий «фрейм-аналіз».  

Річ у тім, що Латур вважається одним із «піонерів» так званого 

«повороту до матеріального». Відтак, і його застосування методології фрейм-

аналізу передовсім має на меті опис конкретного, партикулярного об’єкта. 

Латур переконаний, що фрейм – це структурна складова, притаманна самій речі. 

Відтак, будь-який фрейм є не лише результатом соціальної активності суб’єктів 

– це також апріорна передумова, закладена у самій природі речей. Французький 

філософ у притаманній для нього поетичній манері описує кожен об’єкт як 

точку перетину двох концептуальних векторів. З одного боку, будь-яка річ – це 

фрейм, що обмежує і тим самим зумовлює нашу соціальну комунікацію. З 

іншого, той самий об’єкт є необмеженою мережею взаємозв’язків між іншими 

акторами, причетними до його існування. Сучасний соціолог Віктор Вахштайн 

так описує цей непростий елемент у вченні Б. Латура: «Таким чином, у 

контексті фрейм-аналізу Латур наполягає на тому, що якщо в класичній 

соціології цей принцип розглядався з точки зору когнітивних процесів, то тепер 

настав час сказати, що структура фреймів властива самому матеріальному 

об'єкту, речі. Поняття фрейма доповнюється у Б. Латура феноменом мережі. 

Якщо перший наділений функцією обмеження, то мережа – це розширення, що 

розмиває межі соціальної залученості» [78, c. 29].  

Другий контекст у якому Латур схильний використовувати поняття 

мережі, здебільшого пов'язаний з його онтологією. Перше, що потрібно знати: 

мережа – це те, завдяки чому актор існує, або ыншими словами, те як він існує. 

Щойно ми зазначали, що поняття мережі стосується внутрішньої структури 

самого актора. Втім, другий контекст, який Латур концептуалізує у межах своєї 

онтології, розкриває мережевість як зовнішній принцип, який зумовлює 
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взаємодію між акторами. Ця теза є ключовою для нашого дослідження з огляду 

на низку причин. По-перше, на наше переконання, поняття мережі може бути 

умовно ототожнене з поняттям екзистенції. Однак термін «екзистенція» Латур 

вживає не у контексті екзистенційної філософії, а радше у його первинному 

значенні, яке було притаманне метафізичній парадигмі мислення. Очевидно, що 

Латур пропонує зовсім інший кут зору на цю проблематику, однак, водночас 

залишаючись у межах метафізичного запитування. Як наслідок, ми підходимо 

до другого пункту нашого аналізу – до антропологічного. Чергове 

переосмислення поняття екзистенції впродовж ХХ століття є вкрай важливим 

для антропологічного дискурсу загалом. Вочевидь, сама філософія Брюно 

Латура (яку він схильний називати симетричною антропологією) свідчить на 

користь грандіозного «зламу» у межах європейської інтелектуальної парадигми. 

Відтак, тут вже не йдеться про людину як про унікальний елемент у структурі 

сущого. Відтепер людина, як і будь-який інший актор, займає своє місце у 

просторі «анти-ієрархічних онтологій», автором якої більшість дослідників 

вважають саме Латура. Тож не дивно, що і поняття екзистенції у такій системі 

набуває нового забарвлення. Ми припустили, що термін мережі можна 

ототожнити з поняттям екзистенції, і тепер спробуємо пояснити це припущення.  

Щоб зробити це якомога наочніше, ми звернемось до «класичного» 

сюжету європейської онтології, а саме – до зв’язку між сутністю та 

екзистенцією. Ми вже зазначали, що у вченні Б. Латура відсутній контекст 

«автономної» субстанції. Сутність – це те, що перебуває у постійному процесі 

взаємодії з іншими акторами, а відтак, і розглядати її слід беручи до уваги усе 

різноманіття її взаємозв’язків і точок впливу. Вчинивши так стане зрозуміло, що 

сутність кожного актора є чимось конкретним лише за умов взаємодії цього 

актора з незліченною кількістю інших акторів. Важливим тут виявляється той 

принцип, який спричинює цей зв'язок, а відтак – є умовою для існування 

сутності «тут і зараз». Такий принцип Латур називає «мережею». Тож підхід 

французького мислителя націлений на проблеми європейської онтології, проте 
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водночас відрізняється від них цілою низкою ознак. Ми не зупинятимемось на 

цій, безперечно, вкрай цікавій темі, адже вона виходить за межі нашого 

дослідження. Однак зазначимо, що внаслідок застосування певних способів 

прочитання філософії Б. Латура можна виявити тісний зв’язок його системи з 

традиційною метафізикою.  

Ще кілька слів про мережевість. Мережа не має центру, однак вона існує 

всюди. До певної міри можна сказати, що мережа є тим принципом, завдяки 

якому ми можемо стверджувати, що щось справді є. Відтак, на структурному 

рівні кожен актор перебуває у мережевих стосунках із іншим актором і, як 

переконує Латур, у такого типу зв’язків відсутня будь-яка ієрархічність, 

привілейованість тощо. Результатом такої позиції виявляється запропонована 

Латуром програма деструкції «привілейованого доступу» до реальності, 

притаманної людському буттю. Все що існує, існує не тому, що воно є даністю 

нашої свідомості або належить до сфери наших наукових зацікавлень. Все це 

існує, оскільки воно є частиною мережі. Ми звикли, що філософська 

антропологія як інтелектуальний проект ХХ століття має своїм центром 

людське буття, яке, у свою чергу є центром усього сущого. Приклади таких 

проектів відшукати неважко. Проте Б. Латур формулює радикально інший 

підхід. Відтепер не існує жодної різниці між людиною і не-людиною, обоє вони 

– актори. Це так з огляду на той факт, що кожен з них діє, спричинює дії інших, 

а відтак, є ланкою у межах відповідної мережі. Проте це не єдине підґрунтя 

інтелектуальної системи Б. Латура. Французький інтелектуал став автором 

«повороту до матеріального» саме тому, що суб’єкт у процесі перманентної 

процедури «очищення» повністю відділив себе від світу матеріального, 

природного, а відтак – втратив засадничий вектор рефлексії щодо власної 

сутності. Цей вектор, на думку Б. Латура, свідчить на користь того, що будь-

який актор не може розглядатись як відповідна автономна одиниця. Кожен із 

них (неважливо, йтиметься тут про інженера або, скажімо, про дощову хмару) є 

результатом мережі, в якій він перебуває. Поза тим сама мережа не може 
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містити в собі винятково акторів ментального типу, тобто людей. Вона завжди є 

комплексним переплетінням human & non-human actors. Як наслідок, людину не 

може бути піддано процедурі «очищення», бо щойно ми погодимось на такий 

інтелектуальний хід, як будемо змушені проголосити повну автономію суб’єкта 

(як це відбулося у межах модерного філософування), а разом із цим – 

заплющимо очі на грандіозну кількість реальних причин, які так само є 

повноцінними учасниками формування нашої сутності, хоча і не мають 

ментальної природи. Задля більш наочної ілюстрації наведеного роздуму 

звернімося до думки К. Велберс, яка зазначає: «Латур переконує, що дихотомія 

між об’єктом і суб’єктом не витримує критики: люди – не атомарні, вільні і 

раціональні агенти, які можуть автономно діяти і формувати власну світоглядну 

позицію. Натомість об’єкти, такі як технології – це не просто інструменти що 

перебувають за межами соціальної дії. На противагу цьому він описує людей і 

технології як агентів (або актантів), які пліч-о-пліч співдіють у просторі мереж» 

[239, c. 22].  

Відтак, щоб довести доцільність власного підходу, Б. Латур пропонує 

відмовитись від класичного антропологічного погляду, схильного сприймати 

людину у категоріях статичної сутності та граничної свободи волевиявлення. У 

цьому розділі ми намагались продемонструвати, яким чином у філософській 

антропології ХХ століття відбувається поступовий відхід від строгого 

есенціалізму. Таку стратегію було обрано нами не випадково, адже ми хотіли 

простежити поступ антропологічної думки починаючи з відмови від 

субстанційності людського буття. Таку відмову було реалізовано цілою низкою 

філософів і антропологів, про багатьох із них ми згадували в цьому розділі. Як 

наслідок, природа людини стала, з одного боку, більш гнучкою та менш 

статичною, а отже, з іншого боку, набула більш комплексних і складних рис.  

Таким чином, відштовхуючись від німецького екзистенціалізму ми 

продемонструвати процес поступової «емансипації» сутності людського буття, 

де останнє набуває рис граничної гібридності. У Латура людське буття не 
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можливо навіть розглядати як привілейовану, автономну людську сутність. 

Французькому мислителю вдалося побудувати власну антропологію на 

принципах гібридності людської сутності, а відтак – феномен техніки стає для 

нього ледве не ключовою ланкою у безмежній кількості мереж, які творять нас і 

які творимо ми. Отже, наступний сегмент нашого аналізу буде присвячено 

феномену техніки та його інтерпретації у межах філософування Брюно Латура.  

Антропологий дискурс у другій половині ХХ століття (не без впливу Б. 

Латура) по-новому відкриває цінність конкретних матеріальних артефактів, а 

відтак пропонує новий погляд на історію нашої цивілізації. Якщо техніка, це не 

лише абстрактна та нейтральна складова нашого досвіду, а навпаки – цілком 

конкретний соціально-культурний механізм, який пропонує цілу низку 

різноманітних форм зв’язку людини з реальністю, тоді ми змушені по-новому 

поглянути на всю історію людської цивілізації. Відтепер історичний процес слід 

розглядати як перманентну взаємодію між людиною і технікою у процесі якої 

техніка творить людину не менше аніж людина техніку. Сучасна дослідниця К. 

Велберс описує цей процес так: «Поява людства переплітається з появою 

технологічного поступу. Кожен крок, який ми зробили в нашій тривалій історії 

розвитку різних видів, товариств і культур, відносин, навичок і навіть нашій 

моралі, був взаємопов'язаний з технологічним розвитком. Технології надали 

форму людській еволюції, і навпаки» [239, c. 22]. Фактично, історія людства, на 

думку Б. Латура – це перманентний перетин світу людини зі світом техніки. 

Однак – і це вкрай важливий нюанс – ми аж ніяк не можемо вказати на 

першопричину такого перетину, оскільки нею не може бути ані людина, ані 

техніка. Взявши на озброєння такий принцип, Б. Латур залишається вірним 

своїм світоглядним максимам. Щойно ми вкажемо на першопричину і 

окреслимо її, ми одразу втратимо «прозорість погляду». Ми моментально 

редукуємо множинність та комплексність до одного джерела, позаяк світ 

матеріальних речей вчергове опиниться у забутті. Але головна небезпека, на 

думку Б. Латура, полягає у тому, що, втративши доступ до матеріального, ми 
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водночас втрачаємо можливість інтерпретації власної природи. Жодного актора 

не може бути редуковано або пояснено за допомогою привілейованої сутності 

чи поняття. Реальність, яку описує Б. Латур, більш комплексна і різноманітна. 

Спростивши, її ми втратимо красу множинності, яка ще може стати нам у нагоді 

впродовж наших філософсько-антропологічних експлікацій.  

Отже, спробуємо поглянути на ту інтерпретацію, яку вибудовує філософ 

у межах свого вчення про сутність техніки. Передовсім, задля того щоб зробити 

наш аналіз якомога більш продуктивним, слід окреслити загальну матрицю, 

крізь призму якої у подальшому рухатиметься наше дослідження. Річ у тім, що 

для Латура техніку неможливо редукувати до конкретного технологічного 

артефакту. Спершу такий інтелектуальний хід дивує, адже французький 

філософ як представник експериментальної метафізики і повороту до 

матеріального мав би розглядати техніку у її максимальній конкретності, у тій 

формі, в якій техніка постає перед нами у нашому буденному досвіді. Всупереч 

такому розумінню Латур обирає радикально інший вектор для власного аналізу. 

У таких працях, як «Моральні технології» [172] і «Дослідження модусів 

екзистенції» [170], Латур категорично відмовляється сприймати техніку як дещо 

конкретне, наголошуючи водночас на тому, що вона є окремим модусом 

існування (mode of existence). Як слід розуміти цю тезу? Звернімося по відповідь 

до самого Латура: «Передовсім, спробуємо дати нове визначення технічному – 

поняттю, яке у подальшому я використовуватиму як прикметник, а не як 

іменник. Технологія присутня всюди, відтоді як це поняття застосовується для 

дескрипції режиму артикуляції, або, інакше кажучи, для опису модусу 

екзистенції. Це особлива форма дослідження існування, яка органічно існує 

поміж інших форм» [170, c. 248]. Відмовившись від іменникової форми 

«техніка» на користь прикметника «технічний», Латур намагається 

продемонструвати, що техніка – це не просто партикулярне суще посеред 

іншого сущого. Спосіб її буття інакший, техніка – це передовсім окремий модус 

існування, процес тощо. Про що тут йдеться?  
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Ми звикли сприймати техніку як конкретне дещо, присутнє щоразу 

поряд з нами, піддане дефініції, визначене. Насправді ж – і це важливий момент 

нашого аналізу – Б. Латур критикує саме такий підхід. Спробуємо зрозуміти, 

чому. Щоб не бути голослівними, визначимо разом із Б. Латуром саме поняття 

техніки. Філософ описує його так: «Перш за все я спробую визначити режим 

існування, притаманний техніці через поняття складки, згину (fold), 

намагаючись повсякчасно уникнути лейбніціанських конотацій, які так 

майстерно екстараполює Жиль Дельоз. Що є результатом згину, притаманного 

технологічній дії? Час, простір і тип актантів» [172, c. 248]. Б. Латур описує тут 

техніку як відповідний режим активності, як певне дещо, що діє, однак не є 

результатом певної дії. Відтак, про який спосіб дії тут йдеться? У чому Латур 

вбачає сутність техніки? Відповісти на це питання можна так – техніка є згином, 

складкою (fold). Сутність її унаочнюється у конкретній дії, і таку дію 

французький філософ називає технічною дією (technical action).  

Візьмемо для прикладу, найпростіший технологічний артефакт, нехай це 

буде молоток. Він є результатом незліченної кількості перетинів різних 

просторів і темпоральних відтинків. Руків'я цього предмета зроблене з 

деревини, що росте на заході Франції. Натомість його металевий компонент є 

продуктом індустріальних районів півночі. Дивним чином у цьому предметі 

співіснують актори із різних часів і різних просторових регіонів. Ба більше, ці 

актори у незбагненний спосіб продовжують співдіяти у межах цього предмета. 

Однак, запитує Б. Латур, яким чином це можливо? Відповідь проста. 

Уможливлює такий стан справ саме техніка, яка є дієвцем, окремим модусом 

екзистенції, тим режимом активності, який утримує усіх акторів, що наявні у 

полі цього об’єкта, у відповідній єдності. До певної міри можна сказати, що 

техніка – це трансцендентальна умова напруги між акторами, яка водночас 

утримує кожного з них. Відтак, робить висновок Б. Латур, спосіб її існування – 

це згин, який єднає розрізнені сегменти простору, часу, акторів. Більш 
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детальний аналіз цього аспекту антропології техніки Брюно Латура було 

запропоновано у нашій статті [57]. 

Однак не варто робити припущення про те, що нібито ось цей 

конкретний молоток і є технікою. Для французького філософа це питання є 

принциповим. «Кожен технологічний артефакт подібний до того, що 

сюрреалісти були схильні називати «exquisite cadaver» (витончений мрець). Не 

існує нічого менш локального, менш нинішнього, менш брутально-конкретного, 

аніж молоток, щойно ми починаємо розглядати цей згин у динаміці; однак 

водночас не існує нічого більш локального, більш сучасного, більш відверто 

наочного і більш довговічного, аніж той самий молоток, щойно ми знову 

згортаємо і розглядаємо його у притаманній для нього формі згину» [172, c. 

249]. Нехай поетичність цієї цитати нас не бентежить. Ми перш за все повинні 

вказати на ту дефініцію, яку дає Латур, послуговуючись наведеною 

ілюстрацією. Обравши цю цитату, ми передовсім хотіли підкреслити граничний 

дуалізм, який проступає разом із феноменом техніки, щойно ми намагаємося 

дати йому філософське обґрунтування. Втім, щоб виявити цю дуальність 

повною мірою, нам слід продовжити цей рух у горизонті мислення Брюно 

Латура.  

Відтак, розглянемо наступний елемент вчення про техніку, до певної 

міри дотичний до кількох нюансів загальної онтології французького мислителя. 

Дуже коротко окреслимо головне. Відмова від ієрархії призводить до потреби 

задіяти кожен елемент реальності в процесі «спільної праці». Так, говорить 

Латур, будь-який актор бере участь у процедурі «перекладу» (translation). Про 

що тут йдеться? Передовсім у цьому сегменті своєї системи Б. Латур 

намагається продемонструвати, що не існує жодного актора, який був би 

повністю «прозорим» і індиферентним до дій іншого. Припустімо, говорить 

філософ, ми перебуваємо під впливом проповіді священника. Ця проповідь 

містить у собі певні, цілком конкретні моральні настанови, яких ми маємо 

дотримуватись. Втім, будь-який наш вчинок, на який ми наважимося з огляду на 
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почуте, стане результатом процедури перекладу. Ми не є порожніми 

ретрансляторами інформації, ідей, дій – ми постійно беремо участь у процесі 

зміни, і це передовсім участь активна. Коли ми беремо за приклад життя 

людини, позиція Б. Латура виглядає банальною констатацією факту. Вочевидь, 

кожен із нас рефлексує і відповідним чином переосмислює світ, який нас 

оточує. Втім, французький філософ переконує: функція перекладу – це не 

привілей, актуальний винятково у межах людського буття, а передовсім 

ключова характеристика усіх типів акторів, які беруть участь у процесі 

формування нашої дійсності. Відтак, кожен актор виявляється медіумом, і 

техніка аж ніяк не є винятком. Ба більше – той спосіб у який техніка реалізує 

процедуру перекладу, на думку Б. Латура, є одним із найвишуканіших і 

водночас найскладніших.  

Сам Б. Латур виокремлює чотири ключові компоненти технологічної 

медіативності. Вони такі: переклад (translation), композитність (composition), 

двосторонній чорний ящик (reversible black-boxing), делегація (delegation). Про 

переклад йшлося вище, тож наразі ми коротко зупинимось на інших трьох 

складових.  

Почнемо з «композиції». Цей принцип органічно випливає з акторно-

мережевого підходу, адже він передбачає, що кожен окремий актор є, по-перше, 

результатом дії багатьох інших акторів, а по-друге, сам є відповідною 

композицією, яку можна описати у поняттях симетричної антропології як 

гібридну комбінацію. На цьому важливому компоненті вчення Латура ми вже 

попередньо зупинялись. Втім, наразі варто зазначити, що у контексті філософії 

техніки цей елемент не лише не втрачає своєї значущості, а навіть більше – 

набуває нового інтелектуального шарму, адже завдяки йому ми можемо точніше 

зрозуміти ключові мотиви мислення Латура.  

Наступною характеристикою медіативності є так званий двосторонній 

чорний ящик (reversible black-boxing). Дедалі більше дослідників вбачають у 

цьому аспекті відлуння гайдеґерівської «інструмент-аналізи». На користь такої 
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позиції свідчать приклади, якими Латур намагається проілюструвати 

вищезгадану характеристику. Наведемо один із них у рецепції сучасного 

постфеноменолога Пола-Пітера Вербеєка: «Як ілюстрацію Латур наводить 

приклад діапроектора. Під час лекції цей артефакт слугує посередником, дії 

якого суцільно зумовлені його функцією, а відтак, він залишається не 

поміченим нами. Однак щойно він виходить з ладу, стверджує Латур, повністю 

перебуваючи у межах згаданої «інструмент-аналізи» М. Гайдеґера – ми тієї ж 

миті згадуємо про його існування. Мережа взаємозв’язків, у якій цей артефакт 

повсякчас задіяно, стає для нас видимою; раптом всі дієвці та артефакти 

унаочнюються: електрик, лампочки, лінзи, гвинти тощо» [238, c. 158]. Чим ця 

думка П.-П. важлива для нас? Перш за все, стає зрозумілою метафора «чорної 

скриньки». Вона, у свою чергу, одразу відсилає нас до нового розуміння 

проблематики сутності, яке від початку було запропоновано у ХХ ст. Мартіном 

Гайдеґером, а потім частково запозичено не лише Брюно Латуром, але й 

представниками сучасної об’єкт-орієнтованої онтології. Ми не станемо детально 

зупинятись на нюансах цього вчення, однак на прикладі наведеної цитати 

пояснимо, яким чином воно може стосуватися питання про сутність техніки. 

Вже згаданий нами Грем Харман зазначає, що одним із найважливіших 

елементів гайдеґеровий «інструмент-аналізи» є вчення про те, що кожен 

інструмент у процесі його використання «приховує» власну сутність. Чому 

Гайдеґер доходить таких висновків? Передовсім це відбувається тому, що 

сутність відповідної речі не може бути вичерпано ані у теоретичному аналізі, 

ані у практичному застосуванні. Щоразу, коли ми використовуємо відповідний 

інструмент (нагадаймо, що для М. Гайдеґера йтиметься не лише про 

інструменти у прямому значені цього слова, а радше про відповідний клас 

об’єктів, що використовуються), він приховує себе у акті свого практичного 

використання. Повертаючись до нашого попереднього прикладу з молотком, 

можна сказати, що, використовуючи його як інструмент, ми ані звертаємо на 

нього жодної уваги, ані рефлексуємо щодо його сутності – натомість ми просто 
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використовуємо цей предмет, і у процесі такого використання він для нас стає 

«прозорим». Однак, говорить М. Гайдеґер, все змінюється щойно молоток 

виходить із ладу. Ми вперше зустрічаємося з об’єктом як із об’єктом лише тоді, 

коли той не може бути використаний нами сповна, тобто коли останній втрачає 

свою «прозорість». Втім, як можна пояснити такий стан справ? Відповідь М. 

Гайдеґера, з причин, які буде викладено далі, є дуже близькою до тієї відповіді, 

яку пропонує Б. Латур майже через півстоліття. Річ у тім, що звернення до 

«інструмент-аналізи» по-новому відкриває той зв'язок, який існує між людиною 

та світом. Усі інструменти пов’язані між собою, кожен із них для власного 

повноцінного буття вимагає наявності інших інструментів. Саме тому, коли 

виходить із ладу один із них, ми натрапляємо на відповідний «розрив», наш 

праксис втрачає свою «прозорість». Про дещо схоже йдеться у Б. Латура. 

Останній намагається продемонструвати нам контрастність нашого досвіду у 

світі об’єктів. Оскільки у межах природної настанови кожен технологічний 

актор існує для нас у формі чорного ящика (black-box), він водночас ніби 

приховує свою «генеалогію», постаючи як «темна пляма». Ми можемо 

використовувати цей об’єкт, співдіяти з ним. Однак нагадаймо, що, на думку Б. 

Латура, зрозуміти дещо – це передовсім виявити його у формі мережі, яка його 

створила. Допоки ми використовуємо технологічний артефакт, не 

замислюючись щодо його природи, ми перебуваємо у полі спрощеного 

ставлення до реальності. Втім, зазначає Б. Латур, все змінюється, щойно звична 

«мережа» набуває нових рис. Таке трапляється завжди і всюди. У прикладі з 

наведеної цитати проектор не просто вийшов із ладу – він водночас створив 

новий тип взаємодії між акторами. Відтепер ми не просто звернули увагу на 

повноцінну наявність цього проектора у аудиторії, але й почали поступово 

розшифровувати ту мережу взаємодій між акторами, до якої він належить. 

Менше з тим, вийшовши з ладу, проектор залишається медіумом, а відтак – є 

активним учасником процесу формування реальності. Він аж ніяк не 
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позбавляється мережевості, просто тепер його взаємодія із реальністю набула 

нового забарвлення.  

Втім, у випадку з проектором ми вкотре намагаємося ототожнити техніку 

з конкретним технологічним артефактом. Це справді непростий момент у 

філософії техніки Брюно Латура. З одного боку, французький мислитель часто 

описує конркетність технологічного артефакту, його приклади щоразу 

спонукають нас до прямої емпіричної асоціації. Однак водночас Б. Латур не 

полишає тези про те, що будь-який технологічний об’єкт, взятий у його 

максимальній наочності, не може бути ототожнено з технікою. Чому? На нашу 

думку це пов’язано з тим, що Латур полишає межі емпіричної парадигми і 

рухається до іншого розуміння проблеми техніки. Будь-який технологічний 

артефакт – лише відбиток, об’єктивізація того, що філософ схильний називати 

технологічною дією. Саме тому Латур відмовляється від субстантивної 

іменникової форми слова «техніка», натомість пропонуючи використовувати це 

поняття як прикметник. У наслідок цього, всупереч наведеному прикладу за 

участі проектора Б. Латур одразу додає: «Технології ніколи не постають перед 

нами винятково у формі засобів, і цей аспект стає ще більш очевидним, коли ми 

сприймаємо технологію тільки як чорний ящик (black boxes), у використанні 

яких нас цікавлять лише дані на вході та виході. Щойно технологічні системи 

поширюються, тієї ж миті вони стають для нас гранично непрозорими» [172, c. 

251]. На думку філософа, найголовніша проблема, яка виникає у ситуації з 

технікою, полягає у тому, що людина, розглядаючи техніку винятково як засіб 

для досягнення цілей (позиція класичного інструменталізму), водночас втрачає 

реальний доступ до її природи та механізмів існування. Відтак, чим 

інтенсивніше техніка поширюється, тим більш таємничою вона стає, адже сама 

людина не вважає за доцільне поглянути на неї під іншим кутом зору. Відтак, 

будь-який технологічний артефакт перетворюється на «black-box», у глибинах 

якого приховано техніку як окремий тип медіації.  
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Останній тип медіальності, який виокремлює Б. Латур – це делегування. 

Якщо попередні характеристики медіальності були здебільшого пов’язані із 

структурними компонентами технологічних артефактів, то завдяки делегуванню 

Б. Латур намагається унаочнити той тип комунікації, наявний між суб’єктом і 

технологічним артефактом. На перший погляд ця процедура виявляється дуже 

простою. Людина делегує виконання певних функцій тим чи іншим 

технологічним артефактам. Останній, у свою чергу, отримавши відповідну 

форму, виконує необхідні функції, діє за тією програмою, що була закладена у 

ньому ментальним дієвцем. Складається враження, що зараз ми рухаємося у 

парадигмі прямого інструменталізму. Однак Б. Латур відмовляється від 

запропонованого маршруту і пропонує поглянути на проблему в новому розрізі.  

Передовсім нам потрібно відмовитись від абстрактної «метапозиції», 

згідно з якою людина творить техніку. За таких умов процес технологічного 

творіння набуває рис односторонньої спрощеності. Ми втрачаємо усю 

комплексність, притаманну феномену техніки загалом, а відтак опиняємося 

перед загрозою непорозуміння з ключовими компонентами нашої реальності. 

Погодившись на такі «правила гри» ми, по-перше, моментально встановлюємо 

ієрархічний тип взаємодії, де людина знову розглядається як автономний і 

абстрактний суб’єкт дії, по-друге, зробивши так, ми не можемо побачити 

активності, що притаманна техніці.  

Однак, на наше переконання, такий підхід зрештою лише вказує на 

наявність відповідної проблеми, однак не може запропонувати її повноцінного 

вирішення у межах власної системи. Задля того щоб залишатись послідовними, 

нам слід розуміти, що традиційна філософія доволі чітко описує концепт 

суб’єктивної дії, як і всі ті умови, які його уможливлюють. Солідаризуючись з 

Б. Латуром, ми водночас маємо погодитись і з тим, що техніка, як і будь-який 

non-human actor, діє так само, як і ментальний актор. В іншому разі ми б знову 

опинились у ситуації субстанційного ієрархізму, який перебуває у центрі 

критики французького філософа. Як цю проблему вирішує сам Б. Латур?  
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Вочевидь, ми можемо навести як мінімум три компоненти, за якими 

суб’єкт відрізняється від технологічного артефакту. Це передовсім наявність 

розуму, спроможність бажати, а відтак і бути вільним. Зауважимо, що під 

свободою ми тут розуміємо спроможність суб’єкта діяти всупереч зовнішнім 

обставинам, а отже, послуговуватись у процесі пізнання винятково власною 

світоглядною позицією. Усі перераховані компоненти відсутні у системі 

акторно-мережевої теорії. Замість них Латур вводить поняття «програми дій» 

(program of action), за допомогою якого він прагне пояснити принципи взаємодії 

між ментальними та нементальними акторами. У цьому компоненті вчення 

Латура ми погоджуємося з його критиками і вважаємо, що подібний підхід 

спрощує природу людської суб’єктивності. Відтак, висновок, якого у своєму 

дослідженні доходить Велберс, виглядає доволі логічним: «Якщо для опису 

людської діяльності ми використовуємо такий самий понятійний апарат, що й 

для дескрипції соціальної ролі техніки – маючи на увазі винятково їх «програму 

дій» без урахування цілей, бажань та інтенцій – їх (людей) здатність до 

моральної відповідальності залишається значною мірою недооціненою. Задля 

того щоб залишатись по-справжньому відповідальними, людям необхідно 

постійно перебувати у полі рефлексії щодо власних мотивів і дій» [239, c. 39]. 

Однак, на наше переконання, незважаючи на послідовну критику з боку 

академічної спільноти, саме в контексті вчення про медіальність можна 

побачити спосіб активності, притаманний техніці. Вочевидь – і Б. Латур це 

чудово розуміє – техніка не спроможна бажати, воліти тощо. Однак це аж ніяк 

не свідчить на користь того, що вона не спроможна діяти. Хай там як, модус її 

активності відрізняється від характерного для людини.  

Ми вже попередньо зазначили, що четвертим типом медіальності є 

делегування. Людина делегує відповідні функції техніці. Однак після цього 

вважати справу завершеною не варто. Делегування, на думку Б. Латура, 

рухається пліч-о-пліч з прескрипцією. Мається на увазі, що у процесі виконання 

делегованої функції техніка додає дещо від себе. Це та критична маса, на яку 
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майже ніхто не звертає уваги, переконаний Б. Латур. Людина не може бути 

повноцінним і єдиним творцем техніки, адже вона ніколи не зможе 

щонайменше прорахувати усі наслідки, які матиме той чи інший технологічний 

винахід. Техніка – це завжди процедура медіації, за участі якої спосіб 

досягнення цілей зокрема і самі цілі загалом змінюються. Після делегування 

техніка приписує людині відповідний спосіб дії. За висловом Б. Латура, щойно 

ми звертаємось до техніки задля досягнення відповідної мети, відбувається 

detour (викривлення), внаслідок якого першочергова мета замінюється іншою. І 

така заміна відбувається в результаті використання техніки: «Якщо ми не в 

змозі визнати, до якої міри використання техніки заміщує, інтерпретує, змінює 

або модифікує нашу первинну інтенцію, то це відбувається передовсім тому, що 

ми змінили власні цілі, замінивши спосіб їх досягнення. Відтак, через інертність 

нашої волі ми починаємо бажати чогось зовсім іншого порівняно з тим, чого ми 

хотіли від самого початку» [172, c. 252]. Зрозуміти цей елемент вчення Латура 

непросто. Очевидно, тут варто розглядати технологічний припис у більш 

широкому проміжку часу. Річ у тім, що ми повсюдно оточені продуктами 

технологічної дії, і кожен із них у відповідний спосіб визначає нашу дію, 

приписує нам той, а не інший принцип поведінки. Відтак, якщо техніка – це 

медіум, за допомогою якого ми маємо відповідний доступ до світу, і медіум цей 

активно змінює наші цілі та нашу реальність загалом, то можна припустити, що 

техніка і справді діє. Вочевидь ця дія має інший модус аніж суб’єктивна 

активність, попри те, її наслідки ми відчуваємо за кожного використання 

технологічного артефакта. Наочною ілюстрацією подібного припису стає так 

званий технологічний поступ, який щоразу зумовлюється попередніми 

технологічними винаходами. Думка, яку унаочнив ще К. Ясперс, відтепер 

набуває більшої гостроти. Техніка ніби створює контекст для свого подальшого 

поступу. Людина ж стає лише проміжним дієвцем, який аж ніяк не може 

збагнути ані достеменних наслідків кожного конкретного винаходу, ані 

реального впливу, який цей винахід матиме для людського буття загалом. Тож 
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тут Б. Латур пропонує нам серединний шлях, на якому людина творить техніку 

разом із технікою, яка творить людину. Сучасні дослідники Л. Сантаела та Т. 

Кардосо так описують цей процес: «Латур пропонує поняття технічного 

посередництва в поєднанні з тезою про те, що нові зв’язки уможливлюються 

колаборацією людини з об'єктом. Зрештою, такий синтез здатний змінити як 

людину, так і технічний об'єкт. У зв'язку з цим Латур відмовляється від позиції 

як технологічного детермінізму, так і технічного антропоцентризму або 

інструменталізму» [219, c. 170].  

Незважаючи на критику Б. Латуру, менше з тим, вдалося виявити один 

вкрай важливий нюанс. Французький філософ спромігся проаналізувати 

унікальний спосіб дії, притаманний як конкретному технологічному артефакту, 

так і техніці як відповідному модусу екзистенції. Відтак, Б. Латур припустив, 

що за умови нового підходу до проблеми взаємодії між технікою і людиною, а 

також відсутності реальної відмінності між акторами ми зможемо створити нову 

матрицю споглядання технічного. І саме тут стає зрозуміло, що взаємодія між 

людиною і технікою має обопільний характер, а отже, «класичний» 

інструменталізм, із своєю впевненістю у автономності суб’єкта і переконаністю 

у пасивності техніки не помічає найголовнішого.  

Дослідники підкреслюють поступовий відхід від акторно-мережевого 

підходу у пізній філософії Б. Латура. Зокрема, його остання книга «Дослідження 

модусів екзистенції» [170] є яскравою ілюстрацією наведеної тези. Ця праця 

містить окремий розділ, який присвячено проблемі техніки, однак засадничі 

положення цієї праці можуть здивувати будь-кого з послідовників «повороту до 

матеріального». Чому? Як зазначалось вище, Б. Латур намагається піддати 

критиці класичний інструменталізм з його неабиякою впевненістю у тотальній 

залежності техніки від людини. Водночас французькому мислителю вдається 

уникнути пастки технологічного автономізму, де техніка починає існувати і 

діяти окремо від суб’єкта. Вже згадана нами К. Велберс дає таку оцінку 

філософії техніки Б. Латура: «Головне запитання, яке ставить Латур, полягає не 
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в тому, як людина змінює техніку і світ навколо, оскільки така позиція 

призводить до помилки апріорного вивищення однієї сутності над іншими. 

Замість цього Латур пропонує антропологічний підхід як аналіз взаємозв’язків 

між людиною та технікою на одному рівні» [239, c. 21]. Тож слід визнати, що і 

тут Латур продовжує дотримуватись положень «анти-ієрархічних онтологій». 

Його перш за все бентежить правильність підходу до зазначеної проблеми. 

Щойно ми проголошуємо пріоритет людини над технікою, чи навпаки – техніки 

над людиною, ми тієї ж миті продукуємо ієрархію, а отже, вдаємося до 

безапеляційної редукції. Насправді ж, стверджує Б. Латур, варто розпочинати 

наш аналіз тут і зараз, де техніка і людина перебувають у симетрії і діють пліч-

о-пліч одне з одним.  

Така позиція є цілком послідовною, ба більше – виваженою, коли 

йдеться про акторно-мережевий підхід у межах соціологічних студій. Цей 

доробок Латура має неабиякий евристичний потенціал. Водночас він став 

рушійною силою для багатьох дослідників на теренах STS (Science Technology 

studies). Наразі ж ми змушені полишити цей, безумовно, цікавий і продуктивний 

вектор досліджень феномену техніки і перейти до більш пізньої філософії 

Латура. 

У ній можна знайтинеабияку новизну порівняно з попередніми 

тенденціями дотичними до акторно-мережевої теорії. Вже було сказано, що для 

Б. Латура техніка – це радше модус екзистенції, аніж конкретний технологічний 

артефакт. На користь цієї тези свідчать численні роздуми, які Б. Латур викладає 

у своїй останній книзі. Так він пише: «Нам ніколи не вдасться відшукати модус 

технологічної екзистенції у об’єкті самому по собі, адже завжди слід шукати 

поряд із ним. Передовсім – між об’єктом самим по собі та загадковим рухом, 

який лиш і може пробудити його до існування; потім погляньмо всередину 

об’єкта – нам слід вгледітись у той простір, що існує між всіма компонентами, 

які уможливлюють його як відповідну цілісність» [170, c. 221]. У такий спосіб Б. 

Латур намагається вказати нам шлях, яким варто рухатись задля того, щоб 
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наблизитись до розуміння сутності техніки. Цей шлях складний, і тут легко 

збитися на манівці. Адже, як зазначає французький філософ: «Технологія краще 

прихована аніж славнозвісна aletheia».  

Праця Латура є складною для сприйняття та концептуально 

неоднорідною. Вона ще й досі чекає на критичне осмислення. У нашій роботі 

ми звертаємося лише до одного розділу, який присвячено проблемі техніки. 

Втім, навіть побіжного погляду достатньо, щоб розгледіти той «злам», який 

відбувся у полі мислення французького філософа. Рухаючись послідовно, ми 

підійшли до питання про техніку і опинились віч-на-віч з інтелектуальною 

дилемою. З одного боку, філософія Б. Латура – це заклик до експериментальної 

метафізики. Це перманентна спроба залишатись у полі конкретного і 

досліджувати його. Водночас мислення Б. Латура пропонує інший горизонт 

подій, що відкривається у межах нового проекту філософії техніки. Вочевидь, 

цей проект ще й досі можна вважати незавершеним. На користь цього свідчить 

не лише його амбівалентність, яку ми намагались зясувати у нашому 

дослідженні, але й глибокий антропологічний потенціал, який, безумовно, 

наявний у Б. Латура.  

 

Підсумки розділу: 

- Сутність людської суб’єктивності в антропології техніки (К. Ясперс, 

М. Гайдеґер), найчастіше концептуалізується як спосіб буття, як горизонт 

можливості, щоразу відкритий для трансформації та конструювання. Такий 

підхід, на відміну від есенціального, відкриває нові можливості для 

осмислення сутності техніки. Остання постає у ролі активного дієвця, 

спроможного трансформувати не лише світ природи, але й сутність людини. 

Така «децентралізована» теорія сутності, у свою чергу, призводить до 

медіально-лінгвістичного повороту у філософській антропології 60-х-70-х 

років ХХ ст. У межах цього підходу сутність людини, завдяки появі нових 
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засобів комунікації, значно «розширюється» і набуває рис динамічної 

дисперсивності. 

- Медіально-лінгвістичний етап, у порівнянні з етапом 

трансцендентальним, здійснює кілька вагомих кроків вперед. Передовсім 

техніка тут опиняється в контексті знакової проблематики смислу. Крім того, 

окрему увагу представники цього етапу приділяють так званому «медіальному 

повороту», який акцентує увагу на засобах комунікації, їх структурі та роль, 

яку вони беруть на себе у передачі смислу, водночас виконуючи активну 

трансформативну функцію першопочаткового повідомлення. Головними 

представниками цього етапу є Гюнтер Андерс, Маршал Мак-Люен, Вилєм 

Флюсер, Жан Бодріяр. Сутність техніки на цьому етапі описується з одного 

боку як продовження-розширення (extention) людської суб’єктивності, з 

іншого – як механізм продукування смислів, і водночас унікальний спосіб їх 

транспортування, передачі тощо.  

- Проект симетричної антропології об'єднує у собі водночас два вектори 

нашого розділу. По-перше Б. Латур очевидно рухається у фарваторі відходу 

від есенціалтної моделі розуміння людини. Як представник онтології 

відношення він наполягає, що автономність - це пастка (висловлюючись 

словами Уайтхеда "порожня актуальність"), розглядати дещо і описувати дещо 

можна лише з урахуванням її зв'язку із реальністю, а найчастіше такий зв'язок 

унаочнюється саме через техніку. Хай там як, але максима сформульована вже 

екзистенціалістами про сутність як можливість розкривається у Б. Латура в 

новому горизонті. Сутність людини завжди відкрита до нових зв'язків і 

формацій, враховуючи їх ми лиш і можемо дати відповідь на необхідні 

питання. По-друге, Б. Латур є цілком закономірним наслідком медіально-

лінгвістичного повороту. Він сам починає з семіотики і остання відіграє 

неабияку роль у його філософії. Тож, він експлікує метод семіотики задля 

дескрипції проблеми техніки у межах питання про людину. Техніка для нього, 

це fold (згин між відповідними акторами, тобто між різними сущими). 
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РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНИЙ ПОВОРОТ: 

ПОСТФЕНОМЕНОЛОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ТЕХНІКИ 

 

Емпіричний етап, до якого зараховують постфеноменологію, є 

«останнім словом» у сучасній антропології техніки. Головною інтенцією тут 

стає впевненість у тому, що техніка – це не абстрактна і монолітна сила, а 

цілком конкретна і матеріальна складова нашого соціально-практичного 

досвіду. Про це вже неодноразово йшлося у попередніх розділах нашого 

дослідження10. Відтак, у межах «емпіричного повороту» відбувається два 

ключових трансформації попередніх уявлень про зв'язок між людиною і 

технікою. По-перше, техніка розуміється не як трансцендентальний моноліт, а 

як множина різних засобів й інструментів. На зміну техніці приходять техніки, 

кожна з яких по-різному трансформує і оформлює людську суб’єктивність. По-

друге, відбувається «виправдання» техніки, вона перестає бути винятково 

«злою силою» (характерний підхід в межах трансцендентального етапу) а 

навпаки, перетворюється на динамічну модель, яка передовсім відкриває 

чимало нових можливостей, кожна з яких, у свою чергу потребує адекватної 

етичної рефлексії.  

Історія постфеноменології бере свій початок у 1979 році. За дивного 

збігу обставин в цей рік виходять друком дві книги, в яких питання про техніку 

постає як найголовніше філософсько-антропологічне питання сьогодення. 

Перший автор – це Брюно Латур. Йому було присвячено попередній параграф 

нашого дослідження. Назва його першої праці – «Життя в лабораторії. 

Соціальне конструювання наукового факту» (1979) [171]. Ім’я другого 

дослідника до якого ми звертаємось – Дон Айді. Створена ним філософська 

школа знана як постфеноменологічна, і сьогодні налічує неабияку кількість 

10 Зокрема до аналізу проблеми «емпіричного повороту» ми звертались у першому та другому розділах нашої 
дисертації. Тут ми лиш ставимо собі за мету нагадати загальну логіку «переходу» від етапу трансцендентального до етапу 
емпіричного, яку вже було розглянуто нами попередньо.  
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науковців та декілька дослідницьких центрів по всьому світу11. Перша праця 

Дона Айді, з якою пов’язують появу постфеноменології – «Техніки і 

Практики» (1979) [164]. Однією з головних ідей цієї роботи є переконаність у 

тому, що питання про техніку передовсім потребує правильного 

методологічного підходу. На думку американського дослідника, філософія ХХ 

століття дає нам одразу кілька методологій, у горизонті яких можливе 

продуктивне та послідовне мислення щодо техніки. Про які саме методології 

тут йдеться? Спробуймо коротко описати кожну із них. 

Сама назва школи вказує на тісний зв'язок із класичною 

феноменологією. До аналізу цього зв’язку ми звернемось трохи пізніше, зараз 

у загальних рисах опишемо той контекст, у якому виникає постфеноменологія. 

Іншою методологією, якою схильний послуговуватись Дон Айді, є методологія 

прагматизму. Американський прагматизм, дає можливість здійснити 

ґрунтовний аналіз практичного контексту використання техніки. У межах 

постфеноменологічної настанови технологічний артефакт існує винятково у 

процесі свого застосування, а відтак методологія прагматизму може стати у 

нагоді в процесі експлікації питання про техніку. Ще один контекст, який ми б 

хотіли побіжно згадати на початку нашого аналізу, пов'язаний з так званим 

«емпіричним поворотом» про який було вже неодноразово згадано як у 

першому, так і у другому розділах нашого дослідження. У цьому параграфі ми 

так само вдамось до короткого аналізу цієї тенденції у сучасній філософії 

оскільки вона виявляється ключовою не лише для розуміння позиції Дона 

Айді, а й для оцінки стану справ у межах філософії техніки, а відтак і 

філософської антропології загалом. 

 

 

 

11 Тут передовсім йдеться про Stony Brooks University та Tvente University. Детальний огляд сучасного 
стану справ у постфеноменології можна знайти у вступі Дона Айді до збірки «Постфеноменологічні 
дослідження : есеї на тему зв’язку між людиною і технікою» (2015) [211]. 
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 3.1. Ключові мотиви антропології техніки Дона Айді 

Наше звернення до філософії техніки Дона Айді розгортатиметься у два 

етапи. На першому ми спробуємо продемонструвати, як використання 

методології класичної феноменології може по-новому розкрити сутність 

нинішньої техніки. Нашу увагу буде зосереджено на аналізі зв’язку людської 

свідомості з технологічним артефактом. Тут ми не лише послуговуватимемося 

проектом класичної феноменології, запропонованої Едмундом Гусерлем, але 

також звернемось до коротких експлікацій герменевтичної феноменології 

Мартина Гайдеґера. На цьому етапі нашого дослідження ми окремо звернемось 

до тієї частини вчення Дана Айді, де такі ключові елементи феноменології, як 

аналіз інтенційності, вчення про варіацію фантазії та «буття-у-світі», 

набувають нових обрисів стосовно питання про сутність техніки. 

Використовуючи ключові принципи феноменологічного підходу ми зможемо 

проілюструвати множину тих «контактів» людської свідомості із технікою, які 

нині стали невід’ємною складовою життя кожного з нас. Водночас так нам 

вдасться виявити ще один важливий аспект зв’язку сучасної техніки і людини, 

а саме – її розмаїття та варіативність. На переконання Дона Айді, ми не маємо 

права описувати всі технологічні артефакти однаковим способом. Існують 

різні форми «комунікацій» між людиною і технікою. Кожному з них 

притаманні свої особливі характеристики, виявити які і є ключовим завданням 

постфеноменології.  

Виявивши множину можливих форм комунікацій між людиною і 

технікою, ми спробуємо продемонструвати, як активно техніка змінює наш 

доступ до реальності. Інакше кажучи, нашим ключовим завданням на цьому 

етапі буде виявити не-нейтральність сучасної техніки. До певної міри 

постфеноменологія пропонує «серединний шлях» між радикальним 

технологічним інструменталізмом, у царині якого техніка повністю 

ототожнюється з «прозорим» інструментом, і технологічним детермінізмом, 
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що наділяє техніку власною міццю, яка зрештою залишається непідвладною 

людині. Однак найголовніше у цьому питанні – те, що, незважаючи на власну 

«поміркованість» у питанні про техніку, Дон Айді наголошує на її не-

нейтральності. З цього приводу він пише так: «Мою ключову тезу узагальнено 

можна сформулювати таким чином: зв’язок між людиною і машиною аж ніяк 

не варто вважати нейтральним хоча б тому, що такий тип зв’язку змушує нас 

продукувати нові форми рефлексії щодо власного буття у світі» [164, c. 4].  

Останнім кроком на шляху до експлікації питання про техніку у 

постфеноменології стане спроба поглянути на техніку у контексті її 

екзистенційної неоднозначності. Оскільки попередня і сучасна філософії 

техніки сповнені різноманітними проектами щодо позитивності, або 

негативності сучасного технологічного поступу, дедалі більш легітимним 

видається питання про техніку як долю людського буття. Можливо всеохопна 

технологічна експансія зрештою не віддаляє людство від власної природи (як 

прийнято було вважати у першій половині ХХ століття), а навпаки, по-новому 

ставить питання про те, ким ми є і що очікує на нас у майбутньому? Ганс 

Йонас, в одному зі своїх останніх інтерв’ю формулює тезу про те, що сьогодні 

ми ледве можемо віднайти хоча б одну сферу нашого життя, не дотичну до 

техніки. Як слушно з цього приводу зауважив сучасний богослов та філософ 

Джордж Петісон, сам спосіб, у який думка стає частиною публічного світу, 

суцільно технологічний [202, c. 53]. Тож варто хоча б визнати той факт, що 

нині навіть артикуляція наших духовних переживань частіше відбувається за 

посередництва техніки, аніж без апеляції до неї.  

Однією з ключових інтуїцій, запропонованих постфеноменологією, є 

інтуїція феноменологічного аналізу комунікації між людиною і технікою. Втім, 

задля того щоб такий аналіз набув філософсько-артикульованої форми, 

необхідно, на думку Дона Айді, поглянути на техніку у горизонті кількох 

ключових феноменологічних концептів. З-поміж найголовніших: поняття 

інтенційності та теорія варіації. Ці концепти є важливими для подальшого 
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аналізу позицій Дона Айді, тож ми коротко окреслимо загальний горизонт 

використання цих понять у межах постфеноменології. 

Вчення про інтенційнійсть має давню історію і бере свій початок ще у 

середньовічній філософії. У межах останньої було реалізовано одразу кілька 

моделей інтерпретації цього філософського концепту. Після завершення 

середньовічного типу філософування зацікавленість поняттям інтенційності 

поволі згасає. Лише наприкінці ХІХ століття, за посередництва Франца 

Брентано та його учня Едмунда Гусерля, концепт інтенційності повертається у 

поле європейського філософування.  

Тут слід зазначити, що Е. Гусерль звертався до поняття інтенційності на 

всіх етапах свого філософування. Опис цього концепту ми вперше зустрічаємо 

у «Логічних дослідженнях» [28]. У цій праці Е. Гусерль описує інтенційність 

за допомогою трьох структурних компонентів, які входять до її складу. Це 

форма, матерія та якість інтенційного акту [77]. Втім, вже у «Ідеях-І» [27] 

концептуальний апарат було змінено. Відтепер Е. Гусерль послуговується 

поняттями ноези і ноеми. На цьому етапі дедалі очевиднішим стає засадниче 

феноменологічне розрізнення між явленням (ноеза) і тим, що виявляє себе 

(ноема). Відтак, інтенційний акт – це передовсім ключова характеристика 

нашої свідомості (другою такою її характеристикою, на думку Е. Гусерля, є 

внутрішній час суб’єкта). Вона свідчить на користь того, що наша свідомість 

постійно спрямована у світ, і цей зв'язок не може бути розірвано. Отже, 

інтенційність є такою здатністю нашої свідомості, завдяки якій ми можемо 

говорити про досвід переживання світу. Однак водночас це також досвід 

переживання власного «Я» «крізь» світ, у якому ми існуємо. Тож можна 

умовно поділити інтенційність на два етапи. Перший – спрямованість на світ. 

Другий – «повернення» до власного «Я». Останнім етапом і можна вважати 

рефлексію.  

До цього моменту феноменологія і постфеноменологія рухаються пліч-

о-пліч. Однак, як зазначає Дон Айді, запропонована Гусерлем схема 
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«Свідомість (ноеза) – Світ (ноема)» залишається неповною, адже у ній відсутнє 

звернення до техніки. На думку американського дослідника, вищенаведена 

схема має виглядати так: «Свідомість – техніка – Світ». Але чому техніка 

виявляється такою важливою компонентою нашого переживання реальності? 

Відповідь Д. Айді проста: тому що техніка – це відповідна форма доступу 

нашої свідомості до реальності, на яку вона спрямована.  

Тож що має на увазі Дон Айді, коли називає техніку формою доступу до 

реальності? Так він намагається описати одну з головних тенденцій 

характерних для досвіду сучасного індивіда. Дедалі частіше (якщо не завжди) 

ми переживаємо світ не безпосередньо, а опосередковано. Подібне 

опосередкування відбувається за рахунок використання різноманітних 

технологічних артефактів, кожен із яких не просто «репрезентує» світ таким, 

яким він є насправді, а реально змінює його, конструює і надає йому нових 

форм. Цей процес Айді називає процедурою взаємозв’язку і виокремлює 

чотири ключові типи медіації, або доступу людини до світу засобами техніки.  

На думку Д. Айді, усе різноманіття технологічних артефактів можна 

умовно поділити на чотири категорії. Кожна з них описує відповідний тип 

зв’язку між людиною і технікою, а відтак – і відповідну форму проявлення 

світу «крізь» структуру технологічної медіації. Пунктирно окреслимо одну з 

них.  

Дон Айді розпочинає з аналізу зв’язку, що має назву «взаємозв’язок 

злиття» (embodiment relations). Ілюстрацією такого взаємозв’язку може 

слугувати будь-який інструмент, «крізь» який ми пізнаємо світ. Ось який 

приклад наводить американський філософ. Припустімо, ми беремо губку, якою 

хочемо витерти дошку. Реальний об’єкт нашої інтенції – дошка. Вона є метою 

дії. Однак задля реалізації нашої мети ми використовуємо губку, і саме вона, 

як цілком конкретний інструмент, змінює наш досвід «переживання» цієї 

дошки. Як саме це відбувається? Дуже просто, відповідає Айді. Коли я 

користуюсь губкою, вона «репрезентує» для мене дошку у зміненій формі. 
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«Крізь» губку я можу відчувати рельєф, нерівності її площини тощо. Втім, я аж 

ніяк не спроможний відчути її температуру або ж пережити всі її «нерівності» 

так ніби я торкнувся дошки «голими» руками. Поза сумнівом, інструмент (у 

нашому випадку – губка) змінює доступ суб’єкта до реальності. І ось як це 

відбувається: «Дотримуючись заданої послідовності, спробуймо виокремити 

один із декількох типів зв’язку між людиною і машиною, а саме той з них, 

який дозволяє переживати суб’єктивний досвід реальності «крізь» машину. 

Інтенційність, яка виникає у межах такої моделі, передовсім свідчить на 

користь того, що суб’єкт «переживає» не технологічний артефакт, який він 

використовує тут і зараз, а радше відповідний спосіб розширення меж власної 

інтенційності, що уможливлюється засобами техніки» [164, c. 9]. Інакше 

кажучи, у нашому прикладі йдеться не про переживання самої губки, а скоріш 

за все про розширення переживання дошки «крізь» використаний нами 

інструмент. Втім, про який тип розширення тут все ж таки йдеться? 

Передовсім про тактильний. У наведеному прикладі техніка дає нам змогу 

«відчути» світ на відстані. Однак така «перевага» має серйозні наслідки для 

нашої картини світу. Вони передовсім закорінені у трансформованій, зміненій 

«точці доступу» людини до реальності.  

На що вказує такий стан справ? Айді вважає, що техніка «здатна» на 

цілком конкретний тип активності. Надалі він називатиме таку активність 

технологічною інтенційністю. ЇЇ суть така: щоразу, коли ми використовуємо 

технологічний артефакт, наш доступ до реальності змінюється внаслідок 

цілком специфічної технологічної активності. Інакше кажучи, реальність 

розкривається для нас у інший спосіб, і таке розкриття стає доступним лише за 

умови використання технологічного артефакту. Пол-Пітер Вербеєк слушно 

зауважує з цього приводу: «Коли техніка опосередковує інтенційний зв'язок 

між людиною і світом, це повсякчас свідчить про те, що суб’єктивність і 

об’єктивність підпадають під процес обопільної технологічної детермінації. 

Завдяки технологічній «інтенційності», послуговуючись вокабуляром Дона 
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Айді, змінюється контакт людини і світу, а відтак – техніка починає впливати 

на той спосіб, у який людина маніфестує себе у світі і навпаки, зумовлює 

форми наявності світу для людини» [238, c. 116]. Подібний висновок має 

далекоглядні антропологічні наслідки. У постфеноменологічнму проекті 

антропології людина і техніка перебувають в обопільному зв’язку розірвавши 

який ми втрачаємо доступ до реальності, а відтак і до своєї природи, яка у цій 

реальності вкорінена і яка проступає у сутності техніки.  

Зрештою перелік різних типів медіації, спричинених технікою, є 

переліком різних форм інтерпретації реальності за допомогою технологічних 

артефактів. У цьому параграфі ми звернулися лише до першого типу медіації, 

у другому ж детально проаналізуємо всі чотири. Втім, ще раз нагадаймо один 

із ключових наслідків нашого попереднього аналізу. Дон Айді наочно 

ілюструє, що кожен технологічний артефакт бере активну участь у 

конструюванні нашого досвіду реальності. Надалі про це йтиметься більш 

предметно, зараз лише зазначимо, що, на наше переконання, Д. Айді вдалося 

екстраполювати феноменологічну методологію на технологічний артефакт і 

завдяки цьому виявити новий горизонт рефлексії щодо сутності техніки.  

У своїх працях американській філософ регулярно звертається до витоків 

феноменологічного вчення. На сторінках його книг ми часто спостерігаємо, як 

він щиро надихається концепціями Е. Гусерля і М. Гайдеґера, водночас 

залишаючись не просто їхнім поціновувачем, а глибоким дослідником і 

творчим інтерпретатором їхнього філософського спадку. Тож очевидно, що у 

якості мисленнєвого каркасу філософ обирає методологію класичної 

феноменології, втім, неабияк її переосмислюючи.  

Одним із найважливіших елементів постфеноменології є вчення про 

теорію варіації. З такою назвою воно фігурувало ще під час зародження 

феноменологічного філософування, а у сучасній інтерпретації Дона Айді воно 

отримало найменування «мультистабільності». Засобами теорії варіації Е. 

Гусерль намагався описати спосіб «конструювання» сутності. Будь-який 
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інтенційний об’єкт, переконує Е. Гусерль, існує у межах нашого досвіду 

«частково», адже він щоразу зумовлений відповідним положенням у просторі, 

часі тощо. Як зазначає сучасний дослідник Г. Харман: «Феноменологія для 

Гусерля найчастіше постає як боротьба між змістом і об'єктом. Цікаво, що 

обидві складові інтенційного процесу Гусерль вкорінює у сфері іманентного. 

Об'єкт завжди залишається однаковим – те, що Гусерль називає «інтенційним 

об'єктом», тоді як його зміст постійно змінюється. Таким чином, об'єкт може 

зберігати для нас певну незмінну цілісність» [91, c. 34]. Звернімося до 

прикладу. Припустімо, я стою навпроти цеглини і здатен бачити лише одну її 

сторону. Задля того щоб побачити іншу, мені доведеться її обійти або змінити 

кут зору. У такий спосіб зміст цього інтенційного об’єкту для нашої свідомості 

змінюється, однак сам об’єкт залишається сталим. Суть теорії варіації полягає 

у тому, що завдяки цій процедурі свідомість, незважаючи на мінливість 

досвіду, спроможна виокремлювати у ньому щось стале і універсальне. Це 

«щось» Е. Гусерль називає ейдетичними характеристиками об’єкта, тобто 

такими його елементами, без яких об’єкт не зміг би залишатись собою. Однак 

зрештою вчення про теорію варіації продовжує класичний есенціальний підхід 

до питання сутності у межах традиційної метафізики. Втім, у 

постфеноменології воно набуває нових обрисів, і ось чому. 

Річ у тім, що питання про сутність технологічних об’єктів, а відтак – і 

техніки загалом, виявляється ключовим для європейської метафізики і виникає 

вже у горизонті античного мислення. В онтології Аристотеля технологічний 

об’єкт не може вважатись субстанцією у первинному сенсі, адже він не містить 

в собі індивідуальної цільової причини. Відтак техніка набуває певних рис 

винятково за посередництва людини, а відтак – перетворюється на пасивний 

матеріал, інструмент тощо. Аналіз аристотелівського антиесенціального 

підходу до техніки і досі залишається важливим у сучасній дослідницький 

літературі. Наприклад, французький антрополог Бернар Штіглер дуже точно 

ілюструє процес такого осмислення: «Позаяк продукт техніки не є природним 
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сущим, ми маємо право сказати, що він позбавлений кінцевої мети у самому 

собі. Відтак, кінцева мета виявляється зовнішньою компонентою щодо 

технологічного об’єкта і перебуває у творці, який, зрештою, будучи дієвою 

причиною об’єкта водночас наділяє його телосом. За таких конотацій об’єкт 

виявляється винятково засобом для досягнення цілей» [226, c. 8-9]. 

Наведений підхід виникнувши у лоні традиційного метафізичного 

мислення, майже не зазнав змін аж до початку ХХ століття. Такий стан справ 

можна пояснювати по-різному. Головною причиною такої «тенденції» можна 

вважати не надто високий рівень зацікавленості питанням техніки протягом 

майже усієї історії європейської філософії. Щоправда, такий перебіг подій не 

може не дивувати, адже у випадку із проблемою сутності техніки ми маємо 

справу з одним із найдавніших питань, які постають на самому початку 

цивілізаційного мислення. За таких конотацій чим можна пояснити той факт, 

що після «відповіді» Аристотеля воно миттєво полишає «авансцену» 

філософського мислення і фактично відроджується лише у ХХ столітті? Втім, 

подібного штибу питання потребують низки окремих академічних досліджень. 

Тож сподіватимемося, що нинішня філософська епоха зі своєю неабиякою 

цікавістю до проблеми техніки зможе дати на нього гідну відповідь.  

До певної міри спроби її пошуку ми знаходимо у ранніх німецьких 

екзистенціалістів, які, відчувши грандіозну мисленнєву нестачу, підсилену 

«викликами часу», спробували переорієнтувати «фокус» філософської 

рефлексії в бік мислення про техніку. Відповіді, запропоновані К. Ясперсом та 

М. Гайдеґером, вже було проаналізовано нами у першому розділі дослідження, 

і ще тоді ми спробували показати, що перші кроки на шляху осмислення 

сутності техніки радикально відрізнялись від того, що були здійснено у IV ст. 

до н.е. Стагіритом. Відтак, навіть побіжний аналіз філософії техніки ХХ 

століття наочно ілюструє відхід від класичного есенціалізму, ба більше – кризу 

метафізики «сутності», адже її висновки не спроможні встояти перед 

«викликами часу». Інакше кажучи, сучасна філософія техніки потребує нової 
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«метафізики сутності», здатної пояснити суть технологічного артефакту з усім 

його нинішнім різноманіттям і варіативністю. Дон Айді був одним із тих 

мислителів, які створили продуктивну програму вирішення цієї проблеми, до 

аналізу якої ми й маємо намір звернутись зараз.  

Така програма була сформована Доном Айді під впливом вчення про 

теорію варіації Е. Гусерля. Філософ описує власний досвід переосмислення 

цього вчення так: «У своїй ранній філософії Гусерль використовує поняття 

варіації (яке першопочатково було запозичено ним з математики) задля опису 

есенціальних структур або сутностей. Відтак, варіації стали методом 

віднайдення мінливих і сталих характеристик об’єкта. Я, аналогічно Гусерлю, 

був схильний розглядати цю техніку як невід’ємну компоненту будь-якого 

феноменологічного аналізу, однак впродовж її більш тривалого використання я 

натрапив на щось відмінне від гусерлівських «сутностей». Те, що постало або 

«виявило себе», мало складну структуру «мультистабільності»» [160, c. XIV]. 

Останнє речення наочно засвідчує підхід Дона Айді до сутності загалом і 

сутності конкретного технологічного артефакту зокрема. Ця сутність не є 

чимось сталим і незмінним, вона радше може перебувати у кількох статусах 

«стабільності». Саме тому американський філософ описує її як 

мультистабільність (multistability). Однак як саме потрібно розуміти таку 

мультистабільність? На думку сучасного постфеноменолога Роберта 

Розенбергера, ключове питання про сутність технологічного артефакту можна 

сформулювати так: «Як саме нам слід розуміти той спосіб, у який техніка 

водночас визначає наш вибір і наші дії і, менше з тим, залишається завжди 

«відкритою» до наших маніпуляцій та інтерпретацій? Як техніка водночас 

може бути тим, що ми створюємо і використовуємо задля власних цілей, і 

повсякчас бути тим, що перманентно впливає, обмежує, дає настанови, 

викривлює або контролює нас?» [211, c. 25].  

Тож які попередні висновки доречно зробити?  
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1) Людина і техніка постійно перебувають у взаємозв’язку. Втім, це 

не просто процес «закладання» людиною цільової причини в машину – це 

водночас і механізм «формування» технікою людини.  

2)  Намагаючись виявити ключові характеристики сучасної техніки, 

ми натрапляємо на її «мультистабільність», яка виявляється у множинності 

варіацій використання одного й того ж артефакту.  

Отже, вчення про мультистабільність зрештою може бути зведене до 

ідеї, що будь-яка техніка може використовуватись задля досягнення різних 

цілей і набувати різного значення для різних людей. Сучасний дослідник Р. 

Розенбергер описує цей процес так: «Жоден технологічний артефакт не є лише 

«однією річчю»; відтак, він повсякчас залишається належним до багатьох 

контекстів. У парадоксальний спосіб вчення про мультистабільність вказує на 

той факт, що матеріальність технологічного артефакту зводить його 

використання до цілком окресленого практичного і смислового контекстів. Це 

передовсім свідчить на користь того, що техніка не може набувати абсолютно 

будь-якого сенсу або використовуватись задля виконання будь-якої місії; лише 

деякі реляції доводять власну експериментальну стабільність. У цьому 

вокабулярі мультистабільна техніка повсякчас налічує декілька 

«стабільностей» або варіацій» [211, c. 25]. Отже вчення про мультистабільність 

конкретного технологічного артефакту завжди урівноважується його 

матеріальністю як відповідним принципом індивідуації.  

Внаслідок такої стратегії вчення про мультистабільність стає 

своєрідним «лакмусовим папірцем» поглянувши на який, можна легко виявити 

той вплив, якого зазнала постфеноменологія від таких філософських шкіл, як 

герменевтика та постмодернізм. Категорична відмова від есенціалізму 

знаходить свою реалізацію у феноменологічній інтерпретації поняття техніки. 

Щоразу використовуючи той чи інший технологічний артефакт, ми 

опиняємося у ситуації певної множини інтерпретацій.  
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У цьому контексті, між іншим, не зайвим буде пригадати тему 

дисертації Дона Айді, яку було присвячено працям Поля Рікера, ба більше, 

саме Д. Айді був автором передмови до першого англійського видання 

«Конфлікту інтерпретації». Надалі ця передмова була високо оцінена самим П. 

Рікером, тож, не вагаючись можна сказати, що вплив герменевтичної школи на 

філософію техніки Дона Айді є якщо не ключовим, то щонайменше доволі 

значущим.  

Повертаючись до теми мультистабільності зауважимо, що остання – це 

не просто випадкова риса, притаманна тому чи іншому типу технологічних 

артефактів, це передовсім сутнісна характеристика техніки загалом. Однак 

саме цей аспект постфеноменологічного вчення спантеличує найбільше. Про 

яку мультистабільність може йтися, коли кожен технологічний об’єкт має 

власну функцію і разом з тим чітко окреслений ареал персонального 

застосування? До певної міри сформульоване питання не позбавлене сенсу. 

Кожен технологічний елемент нашого світу належить до цілком конкретного 

практичного контексту, до сфери, де він використовується найчастіше. Однак, 

переконує Д. Айді, жоден технологічний артефакт не вдасться пояснити, 

редукувавши його лише до одного з можливих ареалів застосування. Зробивши 

так, нам забракне сил зрозуміти найголовнішу характеристику сучасної 

техніки – її поліваріативність. До того ж концепт мультистабільності можна 

розглянути за іншої перспективи, а саме – завдяки зверненню до еволюції 

різних технологічних об’єктів.  

На думку постфеноменологів, будь-який артефакт з моменту свого 

«народження» потрапляє у ситуацію перманентного науково-технічного 

становлення. Проілюструймо цю тезу на прикладі мобільного телефону. Цей 

приклад є для нас зручним передусім тому, що мобільний зв'язок з’явився не 

так давно, проте з моменту своєї появи зазнав багатьох трансформацій. Знову 

ж таки, ці видозміни не були радикальними, оскільки телефон і досі виконує 

свою «магістральну» функцію – він дає нам можливість спілкуватись між 
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собою на відстані. Однак, порівнявши перші телефони із сучасними 

«смартфонами», стає дедалі легше зрозуміти, що саме мається на увазі під 

концептом «мультистабільності». Кожен технологічний артефакт з моменту 

своєї появи має грандіозний «потенціал» для подальшої еволюції. Перші 

мобільні телефони були громіздкими і не надто зручними у використанні, 

водночас ледве не єдина функція, доступна для його власника, полягала у 

здійсненні дзвінків і нічого більше. Однак, якщо сьогодні до нас звернуться із 

проханням перерахувати усі можливості нинішнього мобільного телефону, 

дати вичерпну відповідь на таке питання буде непросто. Відтепер, окрім 

«магістральної» функції аудіального спілкування із співрозмовником, можна 

перерахувати ще щонайменше п’ять чи шість таких самих «магістральних» 

функцій, які відкриває для нас сучасний смартфон. Саме у такому контексті 

варто запитати, чи змінюється за такого стану речей першопочаткова функція 

мобільного телефону? Ні, аж ніяк. Просто вона «огортається» новими 

варіаціями того ж технологічного артефакту, які раніше з огляду на умови 

науково-технологічний поступу були недоступні.  

До певної міри можна стверджувати, що техніка просякнута 

«недовершеністю». Вона передовсім проступає у тому, що технологічний 

артефакт повсякчас потребує від нас постійного вдосконалення. Навряд чи 

хтось сьогодні живе з впевненістю у тому, що нинішній образ мобільного 

телефону і надалі залишатиметься таким, яким ми знаємо його зараз. Нині 

важливо пам’ятати, що кожен технологічний артефакт є множиною точок 

стабільності, а будь-яка технологічна еволюція – це процес, у якому людина 

крок за кроком відкриває для себе плюралістичність, що від самого початку 

притаманна техніці.  

Вище ми звернулись до двох засадничих елементів феноменологічного 

вчення, а саме до поняття інтенційності і феноменологічної варіації. Однак 

водночас ми прагнули засвідчити відповідну еволюцію понять. Філософські 

погляди Дона Айді наочною ілюструють таку еволюцію. Американський 
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філософ не просто «запозичує» спадок класичної феноменології, але й творчо 

переосмислює його. Внаслідок такого переосмислення Дон Айді доходить 

висновку, що концепція інтенційності і теорія варіації не є просто сталими 

феноменологічними конструктами. Коректніше було б розглядати ці феномени 

як певний інтелектуальний горизонт, у просторі якого стає можливим 

концептуальне мислення про сучасність. Ще одним важливим наслідком 

нашого аналізу став концепт зв’язку між людиною і технікою. Зважаючи на 

практично-емпіричну настанову, якої дотримуються постфеноменологи стає 

очевидним, що будь-яке звернення до техніки – це передовсім аналіз 

трансформації людської суб’єктивності. Техніка і людина у 

постфеноменологічній антропології пов’язані як практично так і 

концептуально. Тож не дивно, що одним з ключових елементів 

постфеноменологічної системи стає по-перше, вчення про медіацію 

(технологічну інтенційність), яка є запорукою зв’язку між людиною і світом, а 

по-друге, вчення про мультистабільність, яке ілюструє множинність 

інтерпретативних варіацій, які для людини уможливлює техніка. Разом з тим, 

суб’єкт у горизонті постфеноменології, не є статичною сутністю, а навпаки, 

системою відкритою до різноманітних форм переживання реальності. Тож 

вчення про мультистабільність демонструє таку антиесенціальну настанову 

якомога краще.  

Тепер, ми переходимо до другого етапу нашого дослідження. Тут ми 

передовсім спробуємо проаналізувати ключові постфеноменологічні патерни, 

які доводять, що засадничою характеристикою сучасної техніки є положення 

про її не-нейтральність (non-neutral). Втім, це положення виникає у нашій 

роботі не вперше. Щойно проаналізований концепт мультистабільності 

якнайкраще свідчить на користь того факту, що техніка спроможна на певний 

тип активності. Навіть якщо спростити поняття мультистабільності до 

положення про те, що один і той самий технологічний об’єкт по-різному 

«розкривається», використовується і оцінюється різними людьми, то ми 
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будемо змушені констатувати певну амбівалентність, а відтак – і 

поліваріативність, які притаманні самій сутності техніки. Якщо взяти до уваги 

вислів Дона Айді про те, що конкретний технологічний артефакт ніколи не є 

«однією річчю», а завжди передбачає плюралістичні інтерпретації, що свідчить 

про те, що концепт технологічної активності нині як ніколи потребує уважної 

та послідовної філософської експлікації. Однак, впродовж цього аналізу слід 

бути уважним щоб не опинитись у пастці технологічного детермінізму, адепти 

якого відстоюють тезу про автономію техніки щодо людини. Пол-Пітер 

Вербеєк дуже влучно ілюструє головні недоліки такого підходу: «Думка, 

згідно з якою технологічний артефакт має в собі внутрішні властивості і може 

самовільно впливати на зв'язок людини і світу, змушує інтерпретувати техніку 

як дещо незалежне від людини навіть тоді, коли остання взаємодіє із нею. Хай 

там як, однак із феноменологічної точки зору подібна позиція залишається 

безплідною» [238, c. 117].  

Втім, також варто уникати іншої загрози – технологічного 

інструменталізму. Всупереч детермінізму цей вектор філософської рефлексії 

схильний навпаки позбавляти техніку будь-яких компонентів активності, 

розглядаючи останню винятково як пасивний і нейтральний інструмент12. 

Подібні інтуїції можна легко віднайти у численних працях багатьох сучасних 

теоретиків, однак постфеноменологія (і в цьому її значна перевага) пропонує 

серединний шлях, який ми маємо намір проаналізувати. 

Запропонований серединний шлях Дон Айді називає 

«інструментальним реалізмом», і ось чому. По-перше, ця назва вказує на одну 

з найдавніших метафізичних традицій13. По-друге, у ній наявна критика 

сучасної філософії науки, яку Д. Айді жартома називає «наївним реалізмом». 

12 У праці «Техніки і практики» [164] Д. Айді пропонує ще один спосіб інтерпретації технологічного 
детермінізму та інструменталізму. На думку американського філософа, інструменталісти «суб’єктивують» 
технологічний інструмент, наділяючи його характеристиками тотальної «прозорості». Натомість детерміністи, 
навпаки, об’єктивуючи техніку, виводять її за межі практичної контекстуальності.  

13 У цьому контексті йдеться про класичну дихотомію між ультра- та поміркованим реалізмом. 
Вочевидь, Д. Айді більш схильний ототожнювати себе з позиціями останнього вектору європейської думки, 
втім, його власна філософія надає нового забарвлення давній метафізичній суперечці.  
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Аналізу цієї критики буде присвячено частину нашого другого параграфу, 

однак вже зараз ми б хотіли зробити кілька уточнень.  

Філософія засновника постфеноменології у багатьох аспектах межує з 

питаннями філософії науки. Ключовими для американського мислителя стають 

проблеми появи наукового знання, його достовірності та адекватності. Річ у 

тім, що представники «наївного реалізму», за переконанням Дона Айді, 

частіше за все впевнені у тому, що науковець має нічим не опосередкований 

доступ до реальності, інакше кажучи, досліджує річ такою, якою вона є. 

Всупереч такій позиції Д. Айді пропонує власну програму «інструментального 

реалізму», яка демонструє, що уся сучасна наука «вбудована у техніку», а 

відтак, є залежною від неї. Сучасний науковець ніколи не опиняється у 

ситуації, в якій він зустрічається із реальністю сам-на-сам. Щоразу між ним і 

світом, який він досліджує, стоїть інструмент. Ба більше, переконує Д. Айді, 

без інструментального контексту неможливо собі уявити ані сучасної науки, 

ані процедури появи наукового знання, ані адекватної методології його 

верифікації. А тепер, пропонує Дон Айді, візьмімо до уваги той факт, що будь-

який технологічний інструмент – це аж ніяк не прозоре скло, крізь яке ми 

споглядаємо природу, а радше складний вітраж, який щоразу викривлює і 

конструює наш образ реальності. Відтак, виникає цілком логічне питання: що 

саме у структурі технологічного артефакту призводить до повсюдної 

трансформації нашого досвіду? Відповіді на нього буде присвячено наш 

подальший аналіз. 

Сучасна постфеноменологія умовно поділяє суб’єктивний досвід на 

мікро- і макроперцепцію. Говорячи про мікроперцепцію, постфеноменологи 

передовсім звертають увагу на індивідуальні тілесні переживання, які 

формують наше світовідчуття і повсюдно залишаються фундаментом для 

нашого досвіду. Другою концептуальною складовою інтерпретації реальності 

стає макроперцепція. До цієї компоненти зазвичай зараховують усе розмаїття 

культурного і соціального досвіду межі якого визначають засадничі процедури 
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продукування смислів. Водночас важливим елементом макроперцепції 

залишається наука, вплив якої сьогодні є не просто суттєвим, а домінантним. 

Відтак, стверджує Дон Айді, навіть побіжний аналіз ключових 

компонентів нашого досвіду наочно ілюструє його постійну трансформацію 

засобами технічної медіації. Побіжне звернення до процедури формування 

наукового знання із урахуванням впливу сучасної науки на наш світогляд може 

слугувати переконливим аргументом на користь попередньо висловленої тези. 

Втім, у цьому параграфі ми обмежимося аналізом двох сутнісних компонентів 

сучасної техніки, які, на думку американського філософа і інших 

постфеноменологів, свідчать на користь її не-нейтральності а подекуди і 

амбівалентності.  

Впродовж нашого дослідження ми проаналізували багато різних 

мисленнєвих підходів до питання про техніку. Чимало з них і досі 

залишаються впливовими серед сучасних філософів і дослідників. Поза тим, 

саме постфеноменологія сьогодні посідає особливо вагоме місце з-поміж 

інших парадигм у філософії техніки. Чому? На наше переконання, 

представникам саме цієї школи вдалося креативно переосмислити усі недоліки 

та переваги попередніх філософій техніки. Як результат, постфеноменологія 

має на меті виявити сутнісні характеристики техніки, які ми зможемо 

відшукати у будь-якому технологічному артефактові незалежно від його класу 

або типу взаємозв’язку людиною. Наприкінці цього параграфу ми звернемося 

до аналізу однієї з ключових сутнісних характеристик сучасної техніки, яку 

Дон Айді повсякчас називає «структура підсилення-спрощення» (amplification-

reduction structure).  

Ми вже не раз звертали увагу на той спосіб (або правильніше було б 

сказати – способи), у який техніка трансформує нашу щоденну 

мікроперцепцію. Дон Айді, з притаманною йому поміркованістю, дає таку 

характеристику цій видозміні: «Хай там як, але я переконаний, що 

використання таких інструментів – або будь-яких технологічних артефактів – 
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не є нейтральним (non-neutral). Я вживаю цей термін дуже обережно, однак 

водночас я готовий свідомо констатувати наявність такого типу трансформації 

нашого досвіду, який щоразу виникає в процесі використання нами 

відповідних інструментів. Втім, я аж ніяк не хотів би визначати подібну 

трансформацію як винятково хорошу або погану» [164, c. 16]. Позаяк ключ до 

розуміння сучасної техніки приховано у процесі трансформації нашого 

доступу до реальності, то, переконує американський філософ, нам треба більш 

уважно придивитись до тієї структури технологічного артефакту, яка 

спричинює саму можливість подібної зміни. Як ми вже попередньо зазначили, 

тут йдеться про структуру підсилення-спрощення (amplification-reduction 

structure).  

Поза сумнівом, у процесі будь-якого використання техніки наш досвід 

змінюється. Втім, інтенсивність такої трансформації може коливатись залежно 

від типу технологічного артефакту, що використовується нами тут і зараз. 

Оскільки питання про інтенсивність видозміни суб’єктивного досвіду під 

впливом технологічної медіації має неабияку вагу для постфеноменологічних 

студій, ми більш детально звернемося до цього питання у наступному 

параграфі. Наразі ж спробємо дати відповідь на ось яке питання: «Що у 

структурі технологічного артефакту спричинює таку радикальну 

трансформацію нашої перцепції?»  

У пошуках відповіді Дон Айді звертається до класичної феноменології. 

На його думку, техніка – це передовсім структура, яка відкриває реальність у 

такий спосіб, що був нам раніше недоступний. Відтак, у контексті практичного 

застосування того чи іншого технологічного об’єкта наша реальність 

відкривається для нас по-новому. Це зумовлено, перш за все, тим, що техніка 

змінює наше переживання реальності у два етапи. Перший етап філософ 

називає «підсиленням» (amplification). Будь-який технологічний артефакт 

підсилює один із аспектів нашої перцепції, а відтак, реальність постає перед 

нами у видозміненій формі хоча б тому, що певна складова нашого досвіду, 
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стає більш виразною з-поміж інших. Наведемо приклад. Вже неодноразово 

згадана нами ілюстрація з мобільним телефоном вкотре може стати нам у 

пригоді. Підсилення, що відбувається у процесі нашого спілкування, очевидне. 

Ясна річ, завдяки зазначеному технологічному артефакту наша перцепція до 

певної міри виходить за межі просторової «природної» настанови. Відтепер ми 

можемо почути нашого співрозмовника незалежно від того, де саме він 

перебуває і яка відстань пролягає між нами. Врешті-решт, слід погодитись, що 

функція підсилення, спричинена наявністю телефона, має неабиякі наслідки 

для нашої буденної перцепції. Простір як трансцендентальна умова 

можливості суб’єктивного досвіду набуває чималої пластичності, а відтак – і 

наші фундаментальні структури свідомості стають дедалі більш варіативними 

та відкритими до подальших трансформацій. Внаслідок такої тенденції наша 

перцепція змінюється докорінно.  

Втім, продовжує Д. Айді, водночас із процедурою підсилення наявний 

інший вектор дії технологічного артефакту, що має назву редукції. Суть його 

проста. Діючи синхронно з процедурою підсилення, редукція приховує певні 

аспекти реальності, а саме – ті з них, які не підпадають під процес 

технологічного підсилення. На прикладі з мобільним зв’язком стає зрозуміло, 

що просторове розширення «компенсується» тим, що наш співрозмовник 

редукується до «аудіального образу». Ясна річ, що, спілкуючись за допомогою 

телефону, ми не в змозі ані побачити вираз обличчя людини, з якою ми 

перебуваємо у діалозі, ані доторкнутися до нашого співрозмовника, ані бодай 

наблизитись до нього. Подібна редукція призводить до того, що ми втрачаємо 

усе «різноманіття» комунікації face-to-face, залишаючись сам-на-сам з голосом 

людини, чия перцептивна «наявність» трансформована для нас докорінно.  

Зрештою, приклад з телефоном – один з найпростіших, однак навіть цієї 

ілюстрації достатньо, щоб переконатись у тих докорінних змінах, що їх несе 

техніка. А тепер уявімо, що наш співрозмовник – це лише метафора світу, в 

якому ми існуємо, а мобільний телефон – алюзія на різноманіття того 
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технологічного інструментарію, який щоденно змінює, викривлює та 

трансформує наш доступ до цього світу. Ймовірно, Дон Айді не погодився б із 

нашою аналогією. Його філософія стоїть на заваді уніфікації усього розмаїття 

технологічних артефактів до загального і порожнього поняття «Техніки». 

Всупереч такій позиції Д. Айді пропонує кропіткий феноменологічний аналіз 

кожного окремого технічного об’єкта задля подальшої експлікації того 

унікального способу трансформації, який йому притаманний. Кожен такий 

аналіз повсякчас занурено в контекст практичної співдії людини і техніки. Для 

Д. Айді не менш важливо з’ясувати, яким чином техніка змінює природу 

людини. Зокрема, як техніка трансформує людську перцепцію (розширюючи і 

звужуючи її водночас), як їй вдається відкривати для суб’єкта нові горизонти 

реальності. Найголовніше у постфеноменологічній антропології – це 

«пластичний» образ людини. Постфеноменологічна антропологія техніки 

виявляє варіативність сутності людини, оскільки вона перебуває у процесі 

перманентної технологічної трансформації. Без розгляду цієї трансформації ми 

можемо опинитись перед небезпекою хибного розуміння сучасних тенденцій в 

царині антропології техніки, де постфеноменологія посідає чільне місце.  

 

3.2. Проблема множинності технологічних медіацій у 
постфеноменологічній антропології 

Наш аналіз феномену техніки у межах філософської антропології ХХ і 

початку ХХІ століття доходить свого завершення. Очевидно, що 

запропоноване нами дослідження до певної міри має на меті виявити проблему 

техніки у її варіативності та багатозначності, а також показати яким чином це 

впливає на розуміння людської сутності. Обрана стратегія має певні риси 

філософської генеалогії, тобто такої мисленнєвої процедури, яка намагається 

виявити сутність відповідного поняття у його історичній мінливості та 

контекстуальній зумовленості. Розпочавши з аналізу трансцендентального 
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підходу, який переважно було сформовано під впливом тогочасних історичних 

реалій масової індустріалізації і бюрократизації суспільства, ми поступово 

рухались у бік нового розуміння техніки, яке з’явилося у горизонті 

постмодерного філософування. Для цього періоду властивим стало звернення 

не до індустріальної складової технологічного поступу, а до його 

електронного, медійного контексту. Інакше кажучи, мислителі цього періоду 

прагнули осягнути, у який спосіб техніка здатна продукувати смисли і як 

процедура такого продукування впливає на сутність людини і культури.  

Вище ми спробували у загальних рисах окреслити ті сутнісні 

характеристики, які виокремлює постфеноменологія у горизонті сучасної 

техніки. Позначивши контури ареалу постфеноменологічної рефлексії, ми 

дійшли висновку, що кожен технологічний артефакт – це не просто набір 

матеріальних елементів, який ми використовуємо для досягнення тих чи інших 

цілей. Головний результат попереднього параграфу наочно засвідчує, що 

сучасна техніка спроможна на певний тип активності, який виявляється у 

процесі використання технологічного артефакту і реально змінює доступ 

суб’єкта до реальності. Таку активність було розглянуто нами з точки зору 

технологічної інтенційності, вчення про мультистабільність та аналізу 

структури «підсилення і спрощення» (reduction-amplification structure). Втім, 

серед перерахованих інтелектуальних контекстів бракує одного елемента, без 

якого наш аналіз постфеноменологічної антропології може виявитись 

неповноцінним. Цим елементом є вчення про типи взаємозв’язку (relations) 

людини і техніки. Саме цьому аспектові буде присвячено останній параграф 

нашого дослідження.  

Усім, хто так чи інакше звертався до феноменологічної традиції, 

відомий славетний вислів, що його проголошував Е. Гусерль: «Zu den Sachen 

selbst». Існує декілька інтерпретацій цього заклику «батька феноменології» – 

втім, можна погодитись із загальним вектором, на який вказує ця максима. 

Феноменологія прагне повернутись до чогось аподиктичного і істинного, 
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віднайти те справжнє архе, яке перебуває в основі нашого досвіду, а відтак – і 

повернути нашу свідомість до чистоти споглядання світу. Сучасні дослідники 

в галузі постфеноменології так пояснюють цей момент філософування Е. 

Гусерля: «"Речі самі по собі", до яких звертається Гусерль, як виявилося, є не 

речами світу, а радше тим способом зв’язку, який існує між людською 

свідомістю і світом. Насправді ми знаходимо цю думку не лише у межах 

філософії Гусерля але також у полі філософування його учня – М. Гайдеґера. 

Одним з головних завдань, які ставив перед собою «батько феноменології», 

полягало в описі процесу, за допомогою якого свідомість пов’язує себе зі 

світом. Для Гусерля "речі самі по собі" не були об’єктами у світі, а скоріше 

виявляли себе як феномени у межах нашої свідомості, які формують той 

спосіб, у який світ відкривається для нас» [238, c. 108]. Втім, вже у межах 

постфеноменології статус «речей самих по собі» набуває нового забарвлення. 

Ототожнюючи цей статус з відповідною моделлю аподектичності, сучасні 

дослідники стверджують, що вона не може існувати у межах абстрактного 

понятійного апарату – натомість це динамічна модель, яка увібрала в себе 

конкретний спосіб комунікації між людською свідомістю і світом «природної 

настанови». Вочевидь така комунікація уможливлюється технікою – ба більше, 

техніка її зумовлює і формує у відповідний спосіб. Відтак, концепт зв’язків 

між людиною і світом перетворюється на поле реалізації 

постфеноменологічної рефлексії стосовно значення техніки. Тож ми детально 

проаналізуємо і відтворимо засадничі аспекти цієї проблематики. Водночас це 

дозволить реконструювати загальну модель діалогу між людиною, технікою і 

світом. Такий хід допоможе наблизитись до більш «локальних» проблем, що 

постають у межах потсфеноменологічного дискурсу.  

Перш за все варто розуміти, що спосіб буття техніки як медіума не 

можна відокремити або вивести за межі людської суб’єктивності. У полі 

феноменології людська свідомість і світ є відповідною цілісністю і можуть 

сприйматись винятково у конотаціях нерозривного зв’язку. Тож не дивно, що 
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постфеноменологія посилює цю позицію, звертаючись до поняття техніки. 

Тепер концепт інтенційності мислиться по-новому. Наше звернення до цього 

питання у попередньому підрозділі зараз буде підсилено ще одним контекстом 

постфеноменологічного філософування, а саме – аналізом поняття 

технологічного взаємозв’язку (медіації) людини і техніки. Цей проблемний 

топос ми знаходимо у перших працях Дона Айді, і вже там концепт 

технологічної медіації виявляється ключовим для розуміння сутності техніки і 

тієї ролі, яку вона відіграє для сучасного людства. Тож спробуємо придивитись 

до цієї філософської структури більш уважно.  

Передовсім скажемо, що технологічна медіація – це цілком конкретний 

спосіб «викривлення» людської інтенційності за посередництва технологічного 

артефакту. Ми вже неодноразово, хоча й пунктирно, артикулювали цю тезу – 

втім, зараз вона нарешті набуде більш предметних обрисів. Щоразу, 

використовуючи техніку, ми трансформуємо свій спосіб доступу до реальності. 

Інакше кажучи, «крізь» техніку реальність щоразу відкривається для нас по-

новому, у формах, які раніше були нам недоступні. Дон Айді і інші сучасні 

дослідники схильні виокремлювати чотири ключові форми «доступу» нашої 

свідомості до реальності за посередництва техніки. Це «взаємозв’язок злиття» 

(еmbodiment relations), «герменевтична взаємозв’язок» (hermeneutic Relations), 

«взаємозв’язок відчуження» (alterity relations), «фоновий взаємозв’язок» 

(background relations). Коротко проаналізуємо кожну з цих форм.  

Почнемо із «взаємозв’язоку злиття» (embodiment relations). У 

попередньому параграфі ми звернулися до цього типу медіації передовсім із 

пропедевтичною метою. Там ми хотіли продемонструвати, що ця базова форма 

кореляції між технікою і людиною і досі залишається до певної міри 

фундаментальною. Така її характеристика передовсім зумовлена тим, що саме 

з неї починається історія комунікації між людиною і технікою. Відтак, 

«взаємозв’язок злиття» – це не лише найчастотніша форма технологічної 

медіації, але й, водночас, історично найперша з них. Вона виникає щоразу, 
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коли людина намагається «розширити» межі власної перцепції завдяки 

технологічному інструменту. Однак що саме відрізняє цей тип медіації від всіх 

наступних? На думку Дона Айді, ключова відмінність полягає у формі, в якій 

для нас існує технологічний артефакт у той момент, коли ми опиняємося у 

«взаємозв’язку злиття». Цю форму філософ називає semi-transparency 

(напівпрозорість).  

Однією з ключових характеристик цього типу медіації можна вважати 

таке розширення перцептивних меж суб’єкта, в умовах яких сам технологічний 

артефакт (який є головною причиною такого розширення) залишається за 

межами нашої безпосередньої уваги. Інакше кажучи, коли інтенція нашої 

свідомості спрямована на відповідний предмет у світі (нехай це буде гора на 

яку я дивлюсь крізь бінокль), то центром моєї уваги буде саме об’єкт (гора), а 

не технологічний артефакт (бінокль), «крізь» який я споглядаю світ і який 

значно розширює межі мого досвіду. Ось що має на увазі Дон Айді, описуючи 

технологічний артефакт як напівпрозорий.  

Тут доречно буде згадати, що у попередньому параграфі ми разом із 

американським філософом спробували виявити сутнісні характеристики 

сучасної техніки. Однією з таких характеристик виявлених нами була 

«структура підсилення-спрощення». Перш ніж переходити до аналізу другого 

типу медіації, ми б хотіли ще раз звернутись до цієї сутнісної складової 

сучасної техніки і продемонструвати її роль у межах першого типу медіації.  

На наше переконання, цей структурний компонент є прямим 

результатом класичної трансценденталістської парадигми у філософії техніки, 

зокрема концепції М. Гайдеґера. У пізній філософії німецького мислителя ми 

зустрічаємо цю думку, хоч і у дещо зміненій формі. У М. Гайдеґера, зокрема, 

йшлося про дві небезпеки, що їх несе сучасна техніка. Одна з них полягала у 

закриті інших форм прояснення буття. Ведучи мову про «структуру 

підсилення-спрощення», йдеться про ту саму небезпеку. Сучасна техніка, як і 

кожен її конкретний технологічний артефакт, може підсилити або примножити 
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певний факт нашої перцептивної спроможності, проте в момент такого 

«локального» підсилення одразу виникає редукування усіх інших сегментів 

перцепції. Техніка, підсилюючи щось одне, водночас послаблює або 

«приховує» (послуговуючись термінологією М. Гайдеґера) інші форми 

споглядання.  

До певної міри уся попередня антропологія техніки здебільшого 

спрямовувала свою рефлексію саме на інструментальну складову 

технологічного артефакту. Внаслідок цього техніка зазвичай залишалась 

«пасивним» інструментом, мертвим матеріалом тощо. Навіть у ХХ столітті 

така тенденція залишається домінантною, однак деякі мислителі відчуваючи 

неповноцінність такого підходу, намагаються запропонувати нову парадигму 

осмислення ролі технологічного артефакту. Один із витоків цієї парадигми 

слід шукати в «інструмент-аналізі» М. Гайдеґера14. Дон Айді неодноразово 

наголошує, що саме цей елемент вчення німецького філософа слід вважати 

поворотним моментом у сучасній філософії техніки. У загальних рисах він 

описує цей проект так: «Уже в «Бутті і часі» Мартін Гайдеґер виявив 

«напівпрозорість» інструмента, якої останній набуває у процесі використання. 

Аналіз, запропонований Гайдеґером, наочно продемонстрував, що у процесі 

використання інструмент «виводить» (withdraws) себе за межі нашого 

сприйняття, адже у фокусі нашої уваги перебуває «робота». Водночас Гайдеґер 

виявив, що така прозорість зникає лише у тих випадках, коли інструмент 

губиться або виходить з ладу» [164, c. 28]. 

 Втім, американський філософ дещо переосмислює результати 

інструмент-аналізу М. Гайдеґера. Якщо для останнього будь-який інструмент – 

це передовсім матеріальне суще, що повсякчас приховує себе у процесі 

практичного застосування і стає наочним лише тоді, коли виходить з ладу, то, 

на думку Дона Айді, такий підхід має бути удосконалено.  

14 До пунктирного розгляду цього вчення ми звертались у попередньому розділі нашого 
дослідження, аналізуючи антропологію Брюно Латура. 
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Технологічний артефакт, на думку американського мислителя, ніколи 

не буває достеменно «прозорим» (як свого часу вважав М. Гайдеґер) – він 

повсякчас залишається напівпрозорим (semi-transparent). Втім, така 

«напівпрозорість» за різного типу технологічної медіативності «виявляє» себе 

по-різному. Якщо, говорить Д. Айді, для «медіації злиття» «прозорість» 

технологічного артефакту слугує запорукою його функціональної 

продуктивності (як у нашому прикладі з біноклем), то у випадку з 

герменевтичним типом зв’язку ситуація змінюється докорінно. За останнього 

типу медіації технологічний артефакт, навпаки, має бути максимально «не-

прозорим» задля того, щоб ми могли інтерпретувати його послідовно і 

коректно. Ці попередні зауваження можуть здатися незрозумілими, тож зараз 

ми крок за кроком спробуємо пояснити ключові аспекти такої позиції.  

Почнемо з характеристики, яку дає сам Дон Айді: «Натомість, тут 

важливо пам’ятати, що у випадку з герменевтичним типом взаємозв’язку ми 

просуваємось у бік від переживання досвіду «крізь» машину до досвідного 

переживання самої машини. Внаслідок такого стану справ я називатиму цей 

тип відносин герменевтичним. Тут наявна часткова непрозорість між 

машиною і світом, і водночас машина чимось подібна до тексту» [164, c. 11]. 

На думку Д. Айді, у герменевтичному типі технологічного зв’язку людини і 

світу ключовим стає те, що машина перетворюється на текст, який ми 

повсякчас намагаємося інтерпретувати. Однак у якій сфері нашого життя ми 

стикаємося з подібним типом медіації? Всюди, де технологічний артефакт 

потребує від нас певної «інтерпретації», повсякчас, коли техніка «створює» 

відповідний тип знання, ми маємо справу з герменевтичним типом 

взаємозв’язку.  

Щоправда, Дон Айді виокремлює одну сферу нашого життєсвіту яка б, 

за його переконанням, не могла існувати без герменевтичної медіації. Такою 

сферою є інтелектуальний простір сучасної науки.  
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Перш за все наука, на думку американського мислителя, є результатом 

технологічного поступу. У цьому контексті Д. Айді вірний максимам філософії 

Гайдеґера, який переконував, що наука – це лише «втілена», (applied 

technology). Інакше кажучи, сучасна наука – це передовсім одна з форм, 

«іпостасей» сучасної техніки. Не дивно, що одним з головних понять, введених 

Доном Айді, є поняття технонауки (Technoscience).  

Другий нюанс, який послідовно випливає з попереднього – будь-яка 

революція у науці передовсім зумовлена появою нового технологічного 

інструментарію. В одній із своїх найвідоміших праць, «Постфеноменологія і 

технонаука» [163], Дон Айді ілюструє цю тезу на прикладі аналізу астрономії, 

починаючи від зародження цієї наукової дисципліни в античності і 

завершуючи описом її сучасного положення.  

 Передовсім Дон Айді розглядає історію астрономії у межах трьох 

етапів і двох революцій. Перший етап – це античність. Для нього характерним 

залишається використання «примітивного» інструментарію. Втім, варто 

сказати, що цей факт аж ніяк не применшує здобутків античної 

експериментальної науки. Навпаки, переконує Дон Айді, Античність 

подарувала нам цілу плеяду видатних науковців, які у межах своїх історичних 

реалій спромоглися закласти фундамент для подальшого науково-

експериментального поступу. Перехід до наступного етапу зумовлено 

технологічною революцією, а саме – появою телескопу. Як відомо, автором 

цього винаходу вважається Галілео Галілей, який завдяки своєму 

технологічному відкриттю здійснив справжній переворот в астрономії. Д. Айді 

описує це так: «У горизонті європейської науки цей рух передовсім пов’язують 

із винаходом телескопу, який відбувся завдяки Галілею на початку XVII 

століття. Галілео створив простий телескоп, який насправді спершу був 

винайдений Гансом Ліперсгеєм у Голандії. Зрештою, Галілей зробив кілька 

вдосконалених телескопів і після низки випробувань описав явища, які не 

можна було побачити до появи телескопа… Серед них – такі: гори і кратери на 
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Місяці, фази Венери, сателіти Юпітера, і, звісно ж, спостереження, які стали 

запорукою подальших конфронтацій Галілея з церквою – плями на сонці» [163, 

c. 51]. У результаті цієї події, переконаний Дон Айді, відбувається 

найголовніше: технологічний інструмент відкривається для сучасної науки як 

відповідний медіум, який надає доступ до того, що раніше перебувало за його 

межами. Однак слід пам’ятати, що Г. Галілео досліджував космічні тіла, які 

були оптично «доступними» для нашої буденної перцепції. Інакше кажучи, 

після першої революції в астрономії наш досвід залишається у горизонті нашої 

перцепції – ми досліджуємо те, що є доступним у досвіді без посередництва 

техніки. Як-от цей Місяць, який щоночі опиняється у полі нашого зору 

незалежно від того, дивимося ми на нього в телескоп чи ні.  

Втім, продовжує Д. Айді, все змінюється з винаходженням нових 

телескопів і появою так званої «радіоастрономії». Відтепер те що стає 

доступним для нашого споглядання, не має жодної кореляції з нашою 

повсякденною перцепцією. Найважливішим тут є те, що сучасні телескопи не 

просто збільшують і наближують певні сегменти Всесвіту – вони реалізують 

складний процес «перекладу» даних, недоступних для нашого сприйняття 

(наприклад результатів радіоспектрального аналізу) у форму, придатну для 

подальшої інтерпретації. Інакше кажучи, технологічний інструмент самотужки 

«інтерпретує» і «перекладає» відповідні елементи реальності у таку форму, яка 

стає доступною для людини (наприклад у вигляді графіка). Таку процедуру 

перекладу філософ називає матеріальною герменевтикою: «Повертаючись до 

прикладу із зображенням, – зазначає американський філософ, – варто ще раз 

нагадати, що у кожному випадку нове зображення продукує «читабельний» 

(readable) результат. Космічні процеси, з притаманними для них 

інтенсивностями та формами, завдяки процедурі інструментального 

«перекладу», трансформуюься в образ, який тілесно сприймається, ба більше – 

може бути «прочитаний» астрономом-науковцем. Те, що я називаю 

перекладом, є передовсім процедурою технологічної траснформації певного 
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феномена у «читабельне» зображення» [163, c. 51]. Важливим тут є те, 

переконує Д. Айді, що за такого типу взаємозв’язку технологічний артефакт 

набуває граничної «не-прозорості» і саме це уможливлює нашу подальшу 

«роботу» з ним. Однак тут виникає дуже важливий нюанс, на якому ми б 

хотіли зупинитись більш детально.  

Нагадаймо, що герменевтичний тип медіації можна описати за 

допомогою такої схеми:  

Людина – Техніка – Світ 

 Приклад із сучасним телескопом демонструє яким чином науковець 

отримує результат технологічного «перекладу». Це відбувається так: спочатку 

певна сукупність технологічних артефактів виконує процедуру «конвертації» 

даних, які перебувають у формі, недоступній для нашої буденної перцепції 

(наприклад радіохвилі). Потім науковець намагається інтерпретувати ці дані за 

допомогою свого комп’ютера. І лише після цього можна вести мову про 

отримання відповідного наукового знання. Така послідовність інтерпретації 

реальності, переконує Дон Айді, наштовхує на певні роздуми. Найголовніша 

проблема з цим типом медіації виникає у зв’язку з тим, що першим 

«інтерпретатором» реальності тут виявляється технологічний артефакт. Саме 

він здійснює складну процедуру перекладу, послуговуючись результатами 

якої, ми можемо створити наукове знання. Називатимемо, разом з Доном Айді, 

перший етап цього процесу «матеріальною герменевтикою». Тобто це процес, 

у якому задіяна винятково активність технологічного артефакту – людська 

діяльність починається лише на другому етапі, який ми називатимемо 

«інтелектуальною герменевтикою». Щоб краще зрозуміти цей нелегкий 

момент у постфеноменологічному вченні, слід звернутись до такої схеми:  

Реальність – матеріальна герменевтика – інтелектуальна 

герменевтика 

Найважливішим тут є фрагмент «реальність – матеріальна 

герменевтика». Це саме той сегмент процесу інтерпретації, до якого людина не 
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має жодного доступу і змушена послуговуватись винятково результатами 

перекладу технологічного артефакта. Саме тому Дон Айді у цьому контексті 

схильний порівнювати техніку з оракулом. У «Technics and Praxis» знаходимо 

таку ілюстрацію: «У випадку з герменевтичним типом відносин ми опиняємось 

у ситуації, коли саме машина «заходить» до печери, чує те, що промовляє 

оракул, а натомість людина змушена чекати «ззовні» і зрештою залишається на 

поруках технологічної інтерпретації» [164, c. 12].  

В унісон з думками Дона Айді можна стверджувати, що герменевтична 

роль техніки завжди була на першому плані у сучасній філософії. Сприймати 

техніку як те, що допомагає нам у відповідний спосіб інтерпретувати буття – 

це інтелектуальний хід, який стає візитівкою не лише філософії техніки, а й 

філософської антропології в другій половині ХХ століття.  

Обрана нами мисленнєва стратегія не є випадковою з огляду на низку 

причин. По-перше, процедура постфеноменологічного аналізу щодо техніки є 

одним із найбільш яскравих прикладів сучасної рефлексії. По-друге, варто 

відзначити науковість та глибину підходу у межах постфеноменології. 

Окремий наголос на критичній настанові та акцент на сцієнтизмі робить 

постфеноменологічний аналіз більш змістовним і актуальним. По-третє – 

глибока філософська тяглість та діалог з попередніми філософськими школами 

ХХ-го століття, навіть у межах критичної настанови, демонструє глибину 

запитування та ефективність методологічних засад цього напряму. Всі 

вищенаведені фактори роблять постфеноменологічний аналіз вкрай важливим 

та цінним для нашого дослідження як з огляду його на об’єкт та предмет, так і 

з точки зору тих висновків, які сформульовані в межах пост феноменологічної 

традиції. Хай там як, теорія чотирьох типів зв’язків видається нам важливою з 

огляду на універсальність її структурних компонентів.  

Перейдемо також до наступного типу зв’язку, який має назву 

«взаємозв’язок відчуження» (аlterity relations). Цей тип кореляції видається нам 

найбільш цікавим і прогресивним з-поміж усіх попередніх. Ключовим 
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проблемним топосом тут є комунікація людської свідомості з програмними 

інтерфейсами, які намагаються наслідувати «базові» моделі людського 

спілкування. Вочевидь, таке наслідування має примітивно-позірний характер, 

але, попри це, доволі вдало виконує свою конкретну функцію. Як зазначають 

сучасні дослідники (як постфеноменології, так і антропологи техніки), 

проблема діалогу між машиною з програмним інтерфейсом та людською 

свідомістю видається напрочуд актуальною15. Відтак, у межах цього дискурсу 

виникає одразу кілька антропологічних проблем. Вперше саме у такому 

способі зв’язку техніка є максимально «наближеною» до нас формою 

споглядання світу.  

Фактично тут ми починаємо спілкуватися з конкретними 

технологічними артефактами у той спосіб, який доволі точно імітує сферу 

інтерсуб’єктивних зв’язків. Відтепер програмний інтерфейс уможливлює 

ставлення людини до техніки als ob як до чогось раціонального. Сучасний 

постфеноменолог Р. Розенбергер так ілюструє цю тезу: «До поняття "alterity 

relations" Д. Айді зараховує ті пристрої, з якими людина пов’язана у спосіб, 

подібний до взаємодії з іншими людьми. Ідея полягає в тому, що деякі форми 

інтерфейсу створені спеціально для імітування взаємодії між суб’єктом і 

суб’єктом. Відтак, ми стикаємося з пристроями, які наділені такою 

«присутністю», з якою ми повинні комунікувати. Термін "alterity" 

використовується у феноменологічних студіях з метою ілюстрації 

спеціального досвіду взаємодії з іншою людиною, для демонстрації зустрічі з 

Іншим. У результаті Д. Айді доходить висновку, що наші взаємини з 

технологіями іноді набувають радикально нового забарвлення. Таке 

забарвлення філософ називає «квазі-інший» (quasi-other” quality)» [211, c. 52].  

З метою підсилення цієї тези наведемо думку іншого сучасного 

філософа – Славоя Жижека, який схильний сприймати феномен програмних 

15 Тут можна згадати одразу кілька дослідників. Це і Н. Вінер [240; 241], який є «класиком» у межах 
цього дискурсу, а також варто згадати збірку сучасних дослідників «Віртуалістика: екзистенційні та 
епістемологічні аспекти» [23]. 
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інтерфейсів як серйозну проблему сьогодення. Ось як він характеризує 

вищенаведену ситуацію: «Якщо універсум модерну – це універсум байтів, 

чіпів та провідників, прихованих по той бік екрану, то універсум постмодерну 

– це універсум наївної віри в екран. Оцінювати все за виглядом інтерфейсу 

передбачає феноменологічне ставлення “довіри до явища”» [249, c. 227]. 

Вочевидь для Жижека важливим видається той постмодерний «злам» у 

ставленні до конкретного технологічного артефакту, який відбувся у момент 

грандіозного прискорення науково-технічного поступу. Філософ відстоює тезу 

про те, що раніше техніка сприймалася людиною як щось більш зрозуміле і 

очевидне, аніж зараз. Відтак, у межах ситуації сьогодення ми опиняємось 

перед проблемою не можливості розуміння не лише того факту, як саме 

працює та чи інша складова технологічного артефакту – наразі ситуація значно 

загрозливіша. Ми наштовхуємося на межі власного розуміння сучасної 

техніки, і ці межі вже не дають відповіді на питання «Як?». Натомість зараз 

людство може лише «вірити в екран», суцільно довіряти поверхні інтерфейсу, 

вбачаючи у ній ту форму комунікації зі світом, яка наразі є найбільш 

затребуваною.  

Більшість людей, які щодня використовують ті чи інші технологічні 

артефакти, не зможуть вказати на принципи, закладені у спосіб 

функціонування будь-якого гаджету. Відтак, ця теза вказує на те, що техніка 

поступово виходить за межі раціональної моделі стосунків між людиною і 

апаратом і переміщується на рівень «безумовної довіри». Однак, незважаючи 

на момент нерозуміння можна констатувати граничне зближення людини і 

техніки. Менше з тим, людина дедалі активніше «впускає» техніку у межі 

власної суб’єктивності. Втім, тут виникає інше питання, яке вже ставили перед 

собою представники трансценденталістського підходу. Чи може людина 

самотужки зупинити, або принаймні сповільнити процес цієї технологічної 

інкорпорації у власний світ? Вочевидь, це риторичне питання.  
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Втім, повернемось до топосу «взаємозв’язок відчуження» (аlterity 

relations). У вищезазначеному контексті виникає ще одна проблема, яка 

більшою мірою корелює зі способом сприйняття світу у межах людської 

свідомості. Говорячи про програмні інтерфейси, ми маємо чітко 

усвідомлювати проблему «зовнішнього/внутрішнього», що виникає у цьому 

контексті. Ось як вже згаданий нами Р. Розенбергер ілюструє цю проблему: 

«Сьогодні за наявності віртуальної реальності і технобіології ми стикаємося з 

проблемою втрати поверхні, що відділяє зовнішнє від внутрішнього. Ця втрата 

несе з собою загрозу для базового сприйняття нашої тілесності у її кореляції із 

зовнішнім світом. Водночас ми опиняємося у ситуації де ця втрата призводить 

до феноменологічного викривлення щодо тіла іншої людини» [211, c. 34]. Ці 

думки демонструють подібний підхід до проблематики інтерфейсу і 

віртуальності у межах медіації відчуження.  

Останній тип взаємозв’язку людини і техніки має назву «фонової 

медіації» (background relations). Фактично цей тип зв’язку можна описати так: 

«До поняття «фонової медіації» Дон Айді зараховує ті технологічні артефакти, 

які створюють відповідний екологічний контекст для користувача» [211, c. 34]. 

Прикладів, що ілюструють ці форми кореляції існує безліч. Насамперед тут 

йдеться про ті технологічні артефакти, які змінюють базові умови нашого 

навколишнього середовища. Все, що створює новий контекст або виявляє 

новий горизонт сприйняття людської перцепції, можна зарахувати до цього 

типу зв’язку. Окрім цих випадків, такі конкретні технологічні артефакти, як, 

приміром, холодильник, мікрохвильова піч, кондиціонер, створюють нові 

умови перебування людини у світі, а відтак – задають новий перцептивний 

контекст, що активно конституює людську суб’єктивність. 

Підсумки розділу: 

- Концептуалізація техніки як конкретного емпіричного об’єкту є 

найпоширенішою інтерпретацією, яка отримала розвиток у філософії та 

антропології техніки у 80-х роках ХХ ст. Більшість дослідників схиляються до 
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визначення техніки як цілком конкретного і матеріального об’єкта, який 

повсякчас перебуває у чітко окресленому соціальному контексті, а відтак 

формує його і формується ним одночасно.  

- Представники постфеноменології доводять, що суб’єкт перманентно 

перебуває у зв’язку із технікою. Цей зв'язок має складну, варіативну і 

комплексну структуру. Послуговуючись ним людина не лише реалізує себе у 

світі (екзистенційна складова нашого досвіду) а й інтерпретує реальність 

(герменевтична настанова). Нині, у межах постфеноменології, існує 

верифікована класифікація з чотирьох головних форм дотичності людини і 

техніки. Кожен з них було детально проаналізовано в нашій дисертації.  

- Звернення до матеріальної складової технологічного артефакту має 

неабиякі наслідки для усієї антропології. Відтепер питання про етичність, або 

навпаки, неетичність техніки є некоректним. Щоб відповісти це питання 

правильно, нам потрібно щоразу звертатись до аналізу конкретного 

технологічного артефакту беручи до уваги той соціальний контекст, у якому 

він існує і який його зумовлює. Такий підхід звільняє антропологію техніки від 

зайвих абстракцій, та повертає матеріальному артефактові його конкретність 

та наочність.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Виявлено, що проблематизація поняття техніки у філософській 

антропології відбувалась у три етапи: 

- трансцендентальний етап є першою зрілою антропологічною спробою 

описати обопільний зв'язок між людською сутністю і сутністю техніки. До 

цього етапу зараховують усіх філософів так званої «першої хвилі» антропології 

техніки. Серед них: Карл Ясперс, Мартин Гайдеґер, Теодор Адорно, Макс 

Горхаймер, Ганс Йонас. Для представників цього етапу характерним є 

песимістичний погляд на техніку. Для цих видатних філософів техніка набуває 

рис абстрактної монолітності, тієї сили, що відчужує людину, позбавляє її 

персонального ставлення до світу; 

- медіально-лінгвістичний етап, порівняно з етапом 

трансцендентальним, здійснює кілька вагомих кроків вперед. Передовсім 

техніка опиняється в осерді знакової проблематики смислу. Крім того, окрему 

увагу представники цього етапу приділяють так званому «медіальному 

повороту», де робиться акцент на засобах комунікації, їхній структурі та ролі у 

процесі передачі смислу, водночас виконуючи активну трансформативну 

функцію першопочаткового повідомлення. Головними представниками цього 

етапу є Гюнтер Андерс, Маршал Мак-Люен, Вілем Флюсер, Жан Бодріяр, 

також до цього етапу також слід зарахувати Брюно Латура. Сутність техніки 

тут описується, з одного боку, як продовження-розширення (extension) 

людської суб’єктивності, а з іншого – як механізм продукування смислів і 

водночас унікальний спосіб їх транспортування, передачі тощо;   

- емпіричний етап є «останнім словом» у сучасній антропології техніки. 

Головною інтенцією тут стає впевненість у тому, що техніка – це не абстрактна 

і монолітна сила, а цілком конкретна матеріальна складова соціально-

практичного досвіду індивіда. Відтак, у межах «емпіричного повороту» 

відбуваються дві ключові трансформації попередніх уявлень про зв'язок 
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людини і техніки. По-перше, техніка розглядається не як трансцендентальний 

моноліт, а як множина різних засобів та інструментів. На зміну техніці 

приходять техніки, кожна з яких по-різному трансформує і оформлює людську 

суб’єктивність. По-друге, відбувається «виправдання» техніки – вона перестає 

бути винятково «злою силою» (характерний підхід в межах 

трансцендентального етапу), перетворюючись на динамічну модель, яка 

передовсім відкриває чимало нових можливостей. Кожна з них, у свою чергу 

потребує адекватної етичної рефлексії. Головним представником цього етапу є 

постфеноменологія (Дон Айді, Пітер-Пол Вербеєк, Ендрю Фінберг, Еван 

Селінджер).  

2. Виявлено засадничі структурні компоненти сучасної антропології 

техніки. Унаочнено ґенезу та зв'язок цих структурних компонентів із 

попередніми антропологічними дослідженнями. Показано, що сучасна 

постфеноменологія та симетрична антропологія Брюно Латура, поєднуючи 

критичну настанову із стратегією творчої рефлексії, змогли запропонувати 

новий погляд на проблему взаємозв’язку людини і техніки; 

3. Проаналізовано такі стратегії осмислення техніки як: 

інструменталізм, волюнтаризм, детермінізм та автономізм. Кожну стратегію 

було розглянуто у відповідному філософсько-антропологічному контексті. 

Виявлено, що кожна із стратегій найчастіше тяжіє до гіперболізації, або 

навпаки, до спрощення комплексності взаємозв’язку між людиною і технікою. 

Показано, що такі сучасні антропологічні дослідження як симетрична 

антропологія та постфеноменологія пропонують альтернативні сценарії 

осмислення сутності техніки, за яких вдається зберегти «серединний шлях» 

між вищеперерахованими стратегіями.   

4. Проаналізовано паралелізм в осмисленні сутності людського буття і 

сутності техніки. З’ясовано, що відхід від есенціального розуміння 

суб’єктивності заклав фундамент і дав неабиякий імпульс для продуктивної 

проблематизації феномену техніки у межах сучасних антропологічних 
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досліджень. Ґрунтуючись на послідовному аналізі вчення про сутність людини 

у німецькій філософії екзистенції, медіальній антропології, постфеноменології 

та симетричній антропології вдалося унаочнити те, як завдяки новим 

«моделям» осмислення техніки відбувалася реінтерпретація сутності 

людського буття у її зв’язку із поняттям техніки.   

5. Виявлено, що техніку може бути розглянуто у чотирьох ключових 

значеннях: 

- техніка як знання-вміння. Таке значення було притаманним для 

античної традиції, яка ще з часів Платона розрізняла technai на теоретичне і 

практичне; 

- техніка як активність. У такому значенні поняття техніки вживає у 

своїй пізній філософії Мішель Фуко. Найяскравішою ілюстрацією 

вищенаведеної тези можуть слугувати пізні курси (1980-1984 рр.), прочитані 

філософом у Колеж де Франс; 

- техніка як воля. Такий підхід до розуміння техніки був особливо 

характерним для пізньої філософії Мартина Гайдеґера. Онтологічний контекст 

його мислення пов’язує сутність техніки із процедурою розкриття буття..  

- техніка як об’єкт. Найпоширеніше трактування техніки після так 

званого «емпіричного повороту», який відбувся у філософії та антропології 

техніки у 1980-х роках. 

6. Виділено низку сутнісних характеристик сучасної техніки у їх 

концептуальному зв’язку з людською суб’єктивністю. З-поміж найголовніших 

такі:  

- матеріальна конкретність технологічного артефакту, існування якого 

можливе винятково у процесі його соціально-практичного застосування.  

- не-нейтральність, яку передовсім зумовлено amplification/reduction 

structure технологічного інструменту.  

- медіальність, яка постає як певна спроможність техніки «зв’язувати» і 

варіювати доступ людини до світу.  
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- мультистабільність, що уможливлює розуміння приналежності одного 

технологічного артефакту до множини герменевтичних контекстів. 

7. Виявлено ключові семантичні поля поняття технологічної медіації. 

Показано, що феномен медіальності у різних антропологічних традиціях 

набуває варіативних значень. З-поміж найголовніших було виділено та 

проаналізовано три засадничі інтелектуальні стратегії: медіальність як 

розширення (торонтська школа медіа), медіальність як переклад (симетрична 

антропологія), медіальність як активність (постфеноменологія). 

Конкретизовано спільне та відмінне між ними. Показано, як всі три моделі 

технологічної медіальності можуть співпрацювати між собою, доповнюючи 

одна одну і описуючи загальний антропологічний каркас взаємодії між 

людиною і технікою. Унаочнено інтелектуальний потенціал 

постфеноменологічного вчення про множину типів медіацій. З’ясовано його 

значення для сучасних антропологічних досліджень. 

8. Показано, що трансформації у концептуалізації проблеми техніки 

доцільно описати, послуговуючись такою послідовністю – від розуміння 

техніки як сили, що призводить до відчуження (трансцендентальна 

передумова), через розуміння техніки як способу розширення людської 

перцептивності (медіальний поворот) до повного злиття людини і техніки, яке 

відбулося в результаті емпіричного повороту. Тож ми маємо такий 

концептуально-історичний ланцюг взаємозв’язку техніки і сутності людини: 

відчуження-розширення-злиття. 
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