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Творчість є самостійною проблемою зрілої філософської свідомості та рефлексії. 

Стаття присячена дослідженню поглядів на творчість в контексті сучасних 

соціокультурних теорій та концепцій. 

Феномен творчості  має багатовікову історію досліджень у різних аспектах: 

культурологічному, історичному, естетичному, особистісному, психологічному. 

Філософське осягнення починається у творах Платона, Геракліта і має своє логічне 

продовження у творчості сердновічних філософів, найяскравіших представників 

класичної філософії (Гегеля, Канта)  та філософії нового часу (М. Хайдеггера, Ж. Дельоза, 

М. Фуко, К. Ясперса, О.Б. Афанасьєва, Н, Лумана та ін.). Проблеми, повязані з феноменом 

творчості залишаться актуальними доти, доки існуватиме пізнання як таке, можливість 

пізнання і створення нового.  

Традиційно дослідження феномена творчості відбувалося в руслі 

загальноонтологічної основи тієї чи іншої філософської системи і майже ніколи не було 

відчуженим від неї. Це можна пояснити тим, що свідомість, спрямована на аналіз 

онтологічної та гносеологічної проблематики, об’єктивно  не може відокремити питання 

про творчість в локальну тему дослідження. Для цього їй необхідно мати відповідний 

рівень філософської рефлексії. Творчість як самостійну проблему належить віднести до 

рівня більш зрілої філософської свідомості та рефлексії [1]. 

Сьогодні філософський сенс творчості  конкретизується у погляді на творчість як  

процес практичного перетворення світу  та в історичному вимірі, де ствердження людини 

як суспільної істоти відбувається в реальності, яку становить супільно-історичний процес.  

Творчість – історична активність людей, істиний зміст історичного часу, що розширює 

межі можливостей їх розвитку. Таке усвідомлення звязку творчості та історії розкриває 

внутрішню єдність історичного саморозвитку людини як універсального субєкта 

творчості[2].  

«Творчість в її філософському розумінні повинна неодмінно розглядатись не в 

значенні (сенсі, якості) однієї  з предикатних характеристик людської діяльності (а саме 

такий підхід до розуміння творчості є найбільш усталеним в сучасній філософській 

літературі з даної проблематики), але як сутність та істина цієї діяльності, як єдино 

достойний людини безпосередньо суспільної (повністю усуспільненої) та суспільства 

олюдненого спосіб їх взаємобуття. Іншими словами – як найбільш розвинена форма 

розвитку, як спосіб буття дійсного гуманізму. Як спосіб здійснення гуманізму. Поставання 

творчості – це і є процесс перманентного поставання людської сутності; сутності, що вона 

існує лише і виключно як процес здійснюваної діалектичної суперечності, як діалектичне 

відношення протилежностей єдиної сутності...» [3]/ 

Метою даної статті є дослідження трансформації філософського погляду на 

творчість в умовах становлення інформаційного суспільства.  

Особливе місце в проблематиці творчості (в чому можна було переконатись також 

при знайомстві з буттям її в історико-філософському вимірі) належить проблемі «нового» 

в суспільстві знань, інформаційному суспільстві..  

Коли задаються питанням, цілком природним для кожного, хто приступає до даної 

проблеми: «що є творчість?», то перша відповідь є приблизно такою: «Діяльність, що має 

своїм результатом появу чогось нового». До речі, немає жодного з визначень творчості, 

існуючих на сьогодні, де б у тій чи іншій формі не йшлося саме про нове. Отже, в 

дослідженні подібного роду питання про «нове» ніяк не обійти. «Що є нове?». Уже в 80-х 

роках ХХ століття активно досліджувалось це питання. Перший же крок по шляху 



рефлексії з приводу того, що є нове, наштовхується на ситуацію «розгалуження»: адже 

воно завжди входить у склад формулювання: «створення соціально-значимого нового». 

Отже, «створення» характеризує динамічний, процесуальний аспект творчості; «соціально 

значимого» – аксіологічний, соціокультурний аспект; власне «нового» – певну 

результуючу, що «заспокоїлась» в формі продукту, в формі посталого. З точки зору 

загальнометодологічного (філософського) поняття матерії, абсолютно нового (старого) 

немає в тій же мірі, в якій абсолютно все є новим (старим).  

Пояснимо думку. По відношенню до матерії, в силу її субстанційності є 

неспроможним і недоречним припущення про її виникнення та щезнення. І в цьому смислі 

матерія неісторична. Неісторична саме тому, що вона – суцільна історія виникнення та 

щезнення її безпосередньо існуючих, сущих та створених (одиничних) форм: адже вона 

сама являє собою здійснювану діалектичну суперечність. Матерія просто є. «Матерія в 

смислі безкінечної сукупності тілесно існуючого позбавлена, зрозуміло, якогось центру, 

«початку», точки відліку і в силу цього – субординації змістів та напрямів руху. Вона є 

байдужо суща об'єктивність, у межах якої взаємодія усього зі всім породжує кругообіг 

руху в тому смислі, що на початку і в кінці будь-якого циклу дана все та ж незнищима 

матеріальність. І лише на рівні діяльності (суб'єкт – об'єктне відношення) матеріальна 

дійсність отримує нову вісь, практичний епіцентр, до якого стягуються і з яким актуально 

співвідносяться всі минулі, теперішні та можливі стани сущого» [4].  

Таким чином, лише на рівні зведення реальності у «світ», лише в межах людської 

культури є припустимим та цілком коректним введення виміру «нове» – «старе». Саме 

тому є таким невловимим зміст «нового», що спосіб існування матерії – розвиток (рух, 

діяльність, творчість) – це є, по суті, процес її перманентного оновлення. То ж чи можна 

обмеженими логічними формами виразити (істинно відобразити) безмежний об'єкт,  коли 

мовиться не просто про нове (оновлення) по відношенню до матерії як такої, а по 

відношенню до світу, до нового в русі, в діяльності, у творчості. Параметр «новизни» 

починає спрацьовувати виключно в режимі світогляду, світовідношення, світосприйняття. 

Підводячи підсумок, можна сказати: аби не розчаруватись у пізнавальному 

(методологічному, евристичному, логічному, світоглядному) потенціалі поняття «нове», 

ним не потрібно зачаровуватись.  

Нова соціокультурна реальність, соціальні комунікації в своїй динаміці свідчать про  

те, що новизна є постійною. Відбувається модифікація поняття «нове» в умовах 

комунікативного характеру розвитку культури. Ще в філософії Геракліта починається 

концептуалізація творчості як постійного руху до нового (результату, процесу, стану). 

Класичне розуміння творчості як створення нового набуває акцент інноваційної творчості. 

Новизна та інновація відрізняються характером їх досягнення та протікання. Перша – є 

результатом логічних кроків та дій субєкта, друга – існує обєктивно в самій реальності під 

дією постійних змін конфігурацій, що створюються швидкоплинністю і динамікою 

комунікацій. В кінці ХХ століття М.М. Бахтін, Г.С. Батіщев першими в філософській 

думці СРСР звернули увагу на комунікативну природу творчості. В комунікативній 

парадигмі дослідженння творчості виявляє себе у взаємодії двох планів руху до нового: 

зовнішня новизна результату людської діяльності супроводжується глибинними 

внутрішніми особистісними трансформаціями. Такий підхід дає можливість бачити 

творчість в її сталості, як якісну характеристику сучасної діяльності в цілому.  Те, в чому 

людина знаходить першоджерело своєї творчої волі, відповідає характеру 

соціокультурного звязку між нею і світом. Таке розуміння творчості є адекватним в силу 

того, що воля людини до креативності вже не є зовнішньою, а знаходиться у 

поліфонічному служінню буттю. Питання «Чи можна зрозуміти творчість?» переростає в 

«Як мені, суб’єкту, дійсно возвеличитись до буття в творчості? Як стати внутрішньо 

гідним буття в творчості? Щоб креативність не викрадалась як «зброя дракона», але стала 

самим внутрішнім життям суб’єкта, наповнила б її собою без залишку, і була б кожну 

мить буденну невід’ємним атрибутом її саморозкриттого «Я»[5].   



Таким чином, можна підсумувати: поняття творчості, яке традиційно визначалось 

критерієм новизни адекватне класичному однолінійному філософському осягненню 

соціокультурної реальності. В сучасному філософському звучанні творчість - процес 

практичного перетворення світу, ствердження людини як суспільної істоти в реальності, 

яку становить супільно-історичний процес. Творчість – історична активність людей, 

істиний зміст історичного часу, що розширює межі можливостей їх розвитку. Нова 

соціокультурна реальність, соціальні комунікації в своїй динаміці свідчать про  те, що 

новизна є постійною. Комунікативна парадигма дає можливість уточнення поняття 

«нового» як критерія творчості і розгядає творчість в її сталості як якісну характеристику 

діяльності людини. Комунікація перетворює нове в стале, новизна як така зникає, бо ніщо 

не протистоїть їй як не-нове. Новий спосіб концептуалізації реальності дає можливість по-

новому осягнути природу творчості. 

Останнім часом багато наукових досліджень в галузі природи творчості та її 

особливостей  присвячено творчості в медіапросторі: інтернет-просторі, кібер-просторі, 

віртуальній реальності, мережевому просторі. Ідеологи постіндустріального суспільства в 

своїх соціально-філософських теоріях, відзначаючи специфіку інформаційного 

суспільства, називають його суспільством «третьої хвилі». Якщо перша хвиля 

визначається домінуванням технологій агрокультури, друга – індустріальними 

технологіями, то третя  - технологіями електронної культури. Зміна медіатехнологій 

означає зміну парадигми, яка тягне за собою зміну технологій культурної комунікації. 

Медіатехнології формують можливість для створення наднасиченого інформаційного 

поля, яке практично скрізь оточує сучасну людину.Сучасні медіа являються культурним 

феноменом, який зобовязаний своїм виникненням історично – постіндустріальному 

суспільству, технічно – розвитку комунікаційних технологій, перш за все електронним 

комунікаціям, художньо – необмеженим, спрямованим у майбутнє способам синтезу 

образотворчих та виразних засобів, відображення реальної та створення віртуальної 

реальностей. Медіапростір як частина соціального простору, в якому суспільство 

самопрезентує себе, є одночасно соціальною і культурною системою, яка створює умови 

для новтньої творчості людини – медіатворчості.  В сучаному медіапросторі продуктом 

виробництва є інформація і сама творчість як така. Завдяки сучасним медіатехнологіям 

створюється нова реальність, яка існує незалежно від реальності обєктивної. Філософське 

осмислення медіареальності дає можливість особистості не тільки самовдосконалюватись, 

змінюватись разом з трансформацією реальності, але і аналізувати процес трансформації 

світу, суспільства, людини  як єдиний процес. Заглиблення людини у медіапростір, 

всеохопленість медіа викликають необхідність знаходження дотичних у проблематиці, 

виникнення медіафілософії, медіології, медіаосвіти. Завданням медіафілософії та 

філософії медіатворчості є вивчення змісту взаємодії людини і медіа, розуміння місця 

особистості в медіапросторі, особливостей комунікації через медіа та здійснення 

творчості в новій медіареальності [6]. 

Дослідження творчості людини у медіапросторі відбуваються у декількох напрямках: 

вивчення особливостей творчості в умовах медіапростору, визначення специфічних видів 

медіатворчості, творення нової реальності у Веб-середовищі, творення нового «Я» [7]. 

Більшість з них здійснюються з точки зору культурології, мистецтвознавства, естетики, в 

соціокультурному контексті, в рамках психологічної науки. Визначені особливості 

медіатворчості, такі як: розширення змісту поняття «автор» (індивід; спільнота людей, які 

мають безпосередні контакти; спільнота людей, які мають суто мережеві контакти; 

«автор», створений у кіберпросторі, який і сам є продуктом чиєїсь творчості); 

мультимедійність засобів виразності, можливість створення тривимірного оточення; 

відтворення реального суспільства та його соціально активних індивідів з притаманним 

соціальними та творчими здібностями у мережі Інтернет, створення Е-2 суспільства; 

осмислення та перестворення реальності в віртуальній культурі [8].    



Все вищезазначене привертає увагу філософів до питання творчості у сучасному 

медіапросторі та медіатворчості. Користуючись попередніми визначеннями, можна 

сказати, що медіатворчість в сучасному філософському звучанні - процес практичного 

перестворення світу в медіапросторі, ствердження людини як істоти суспільства Е-2 в 

медіареальності.  Медіатворчість – історична активність людей в медіапросторі, 

істиний зміст доби інформаційного супільства, що розширює межі можливостей їх 

розвитку у взаємодії з медіа. «Серйозний художник – єдиний, хто здатен без шкоди для 

себе, зустрітись з технологією віч на віч, і саме тому, що він є експертом, який усвідомлює 

зміни в чуттєвому сприйнятті. Художник – це людина, яка в будь-якій галузі, чи то 

науковій, чи гуманістичній, вже зараз усвідомлює наслідки своїх дій і нового знання. Це 

людина з інтегральною свідомістю. Художник здатен скорегувати чуттєві пропорції перш 

ніж удар нової технології паралізує процедури свідомості.   Він може підправити їх перш 

ніж почнуться оціпеніння, підспудні метання та реакція.» [9]. 
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