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ПАРАДОКС ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ ТА САМОПІЗНАННЯ 

 

Самореалізація – це знаходження людиною самого себе. Кожна людина 
повинна прагнути пізнати себе та своє місце у світі, що означає вироблення 
світогляду, створення осмисленої картини світу. Без нього не може існувати 
людина, яка творить культуру, і культура, яка саме й творить людину. «Істина 
перестає бути істиною, як тільки в неї увірує більш, ніж одна людина». Справжній 
світогляд, а з ним і культура, не проникають у людину, як різні рідини, що 
зливаються в одну посудину. Так утворюються тільки помиї. Сучасний світ 
накопив багато стереотипів – спрощених схем сприйняття, мислення і поведінки. 
Стереотипи не дозволяють мислити нестандартно і приймати відповідальність за 
свої рішення. Вони тісно пов’язані з масовою культурою та її загально 
прийнятими штампами. 

Ж. Бодрийар виділяє в теперішньому світі таке явище, як симулякр. Симулякр 
– це імітація неіснуючого. «Симулювати означає робити вигляд, що маєш те, чого 
немає насправді». У просторі тотальної симуляції не існує більше кордонів між 
реальним і уявним, реальність відтепер переходить у ранг гіперреальності, яка 
характеризується пануванням чистих ірреферентних симулякрів, прецесією 
моделей і заміною реального знаками реального. І самореалізація стає від знаком 
запитання. Або, що гірше, перетворюється на симулякр. Чи не найкращим засобом 
подолання стереотипів та симулякрів виступає парадокс.  

Парадокс – це така ситуація у пізнанні, яка характеризується наявністю двох 
протилежних, взаємовиключних тверджень з одного і того ж питання, причому 
кожне з тверджень має свої аргументи. Парадоксальне мислення дає можливість 
красиво і легко зруйнувати стереотипні уявлення про світ. Окрім всього, чим 
віртуозніше і оригінальніше людина підходить до представлення парадоксу, тим 
гостріше виказує проблемну ситуацію. Глибше занурюється у конфліктність 
дійсності і відображення, і тим ближче стає до пізнання істини. І якщо 
стереотипність перешкоджає творчому розвитку індивіда, оскільки «клонує» 
світогляд, підганяє його під стандарти сучасного суспільства, позбавляє 
особистості – тобто позитивної свободи, то парадоксальність допомагає розкрити 
творчий потенціал. Майстром парадоксів в літературі можна назвати Оскара 
Уайльда. Метод контрасту і парадоксу стає його зброєю в боротьбі з потворністю 
життя, з повінню стереотипів. Парадокси Уайльда підривали загальноприйняті 
погляди, викриваючи їх безглуздість і пустоту.  

Тільки прориваючись через стереотипи і симулякри до правди життя, ми 
відкриваємо шлях до самореалізації, творення свого неповторного життя. Ні 
симулякри, ні стереотипи не сприяють уяві. Вміння фантазувати – фундаментальна 
якість, завдяки якій ми не втрачаємо себе протягом всього життя. Роль мрійника 
допомагає прийти до самопізнання. Що може бути дивовижнішим ніж поєднання 
непоєднуваного? Парадокс – ще один щабель на шляху до вершини пізнання. 
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ГУМАНІСТИЧНА СКЛАДОВА ТУРИЗМУ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЗАЦІЇ  
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Розуміння особливостей існування і тенденцій розвитку будь-якого 

суспільства неможливо без ретельного аналізу різноманітних проявів його 
діяльності дозвілля. Туризм можна визначити як здійснення туристської 
активності та організацію туристичної діяльності, що спрямована на задоволення 
рекреаційних, пізнавальних, економічних та духовних потреб особи шляхом 
переміщення соціальних суб'єктів в соціальному просторі. В суспільстві туризм 
виконує декілька функцій. Базовими є соціально-демографічна, культуротворча, 
економічна, людинотворча, гуманістична та екологічна. Гуманістична функція 
визначається тим, що ми розглядаємо туризм як засіб міжлюдських відносин, як 
форму міжособистісних комунікацій. Проблема гуманізму в наші дні утворює 
своєрідний епіцентр соціогуманітарних наук. Гуманізм не є суто інтелектуальним 
витвором групи освічених людей, котрі з певних моральних, релігійних та 
естетичних міркувань вирішили створити якесь утворення – гуманізоване 
суспільство. Гуманізм є могутнім чинником гармонізації не тільки суспільного 
буття, а й гармонізації відносин людини з довкіллям. У звичайному розумінні 
гуманізм означає забезпечення індивідів такою системою благ матеріального, 
соціального й культурного характеру, які б гарантували реалізацію прав людини, 
що їх має забезпечити соціальна держава. 

Туризм – найдемократичніша форма людських контактів, його головна мета-
зміцнення і множення гуманістичного потенціалу співтовариства, сприяння миру і 
злагоді між народами. Тому туризм справедливо розглядається у широких 
верствах українського суспільства як дієвий чинник, що об'єднує націю. Важливу 
роль при цьому відіграє комунікація між людьми, а формування справжньої 
культури спілкування – річ непроста. Однак вкрай необхідна, тому що 
спілкування – визначальна умова існування людей як суспільних істот. 
Комунікативні, гуманістичні можливості туризму дозволяють забезпечувати 
«інтерсуб'єктивне узгодження змісту й істини», домагатися між людьми 
обґрунтованого консенсусу, тобто розумної згоди. Туризм є ефективним засобом 
реалізації людських цінностей, насамперед таких, як свобода, гідність, щирість, 
толерантність тощо. Отже, туристська індустрія виступає важливим чинником 
економічного, соціального розвитку країни, сприяє духовному розвитку людини, 
розумінню інших культур та народів. Філософія туризму теоретично вмотивовує 
соціальні, моральні прагнення туризму, стверджує його гуманістичну місію.  
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