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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Алхімія є багатовимірним соціокультурним 
феноменом, що поєднує в собі найрізноманітніші прояви творчої діяльності людини. 
Завдяки виразній та універсальній символіці образно-уявний вимір феномена алхімії 
має  значну  соціальну  значущість.  Представники  сучасного  соціуму  вкладають  у 
термін «алхімія» різноманітний зміст та емоційне навантаження – від стереотипу 
лженауки  або  хрестоматійного  образу  «середньовічної  хімії»  до  позитивних 
метафор  утаємниченого  мистецтва  чудесних  трансформацій  на  кшталт  «алхімії 
кохання» або ж, навпаки, прозивної назви шахрайства і соціального авантюризму.

З  позицій  сучасності  не  втрачає  актуальності  думка,  що  «герметичне 
мистецтво» алхіміків є своєрідним містком між минулим та майбутнім, магією та 
експериментальною  наукою,  елліністичним  гностицизмом  та  юнґіанською 
психологією несвідомого, між міфопоетичною образністю стародавньої філософії та 
партикуляризованими  типами  раціональності  Модерну  й  Постмодерну.  Тому 
видається закономірною певна відповідність між science intermediaire – «проміжною 
наукою», як називав алхімію один з перших її академічних дослідників М. Бертло, – 
та  «проміжною»  епохою,  умовна  назва  якої,  medium aevum,  перетворилася  на 
усталений термін – «Середні віки», вживаний фактично незалежно від конкретно-
предметних  або  ментальних  характеристик  меж  цієї  часопросторової  даності 
соціокультурного буття людства.  Проте  К.Ґ. Юнґ подає  medium aevum взагалі  як 
феномен  ментального  порядку,  що  принципово  не  припиняє  свого  існування,  а 
М. Бердяєв  та  У. Еко  обстоюють  тезу  про  початок  Нового  Середньовіччя  в 
соціокультурному  вимірі  цивілізаційних  метаморфоз.  Врешті-решт  у  широкому 
розумінні Середньовіччя йдеться не стільки про неоднозначно визначену історичну 
епоху,  скільки  про  певну  соціально  значущу  легенду  з  глибинним  ментальним 
корінням. Відтак актуальність соціально-філософського осмислення Середньовіччя 
в  сучасному  світі  можна  пояснити  кризою  модерної  цивілізації,  пошуками 
світоглядної  альтернативи, прагненням краще зрозуміти сучасність та усвідомити 
тенденції духовного розвитку європейського соціуму. Повною мірою це стосується 
й  феномена  західної  алхімії  як  яскравого  виразу  середньовічного  мислення,  де 
відокремити реалії буття від універсалій суспільної уяви можна хіба що гіпотетично.

Проте усталене асоціювання західної  алхімії  та  Середньовіччя,  що фактично 
переходить  у  їх  своєрідне  ототожнення,  видається  методологічно  невиправданим 
спрощенням, що звужує простір розуміння соціальних сенсів та динаміки розвитку 
досліджуваних  явищ.  До  того  ж,  на  тлі  концепцій  Нового  та  «нескінченного» 
Середньовіччя поширена теза про соціокультурну «смерть» алхімії вже не видається 
аксіоматичною.  Кризи  ХХ ст.  породили  серед  інтелектуалів  принципові  сумніви 
щодо правильності обраного Заходом цивілізаційного шляху, маркованого ідеалами 
Науки,  Розуму  та  Прогресу.  Один  зі  шляхів  пошуків  світоглядної  альтернативи 
закономірно виразився у зростанні суспільного інтересу до сфери ірраціонального та 
езотеричного, яка поміж іншим стає повноправним об’єктом академічного вивчення.

Зрештою, це актуалізує бачення західної алхімії як феномена, що не зводиться 
до суто середньовічного свого буття й має бути розглянутим у сучасному соціально-



філософському контексті.  Зокрема, на думку К. Кедрова, «в алхімії застаріла лише 
хімія»,  натомість,  пошуки  філософського  каменя  і  таємниць  вічного  життя  не 
можуть  застаріти,  оскільки  без  них  немає  не  лише  середньовічної  людини,  а  й 
людини як такої. Це важливе зауваження підкреслює актуальність алхімічних ідей 
та міфологем у суспільній свідомості сучасності.

В основу гіпотези дослідження покладено бачення західної алхімії як сутнісно 
єдиного соціокультурного феномена. Спосіб існування цього феномена, його місце 
й роль у суспільному бутті та свідомості сучасності мають бути переосмисленими та 
детального дослідженими. Зокрема, потребує соціально-філософського трактування 
алхімічне  розуміння  таких  питань,  як  зв’язок  соціального  та  природного; 
телеологічні  закономірності,  співвідношення  необхідності  та  випадковості  в 
діяльності  людей;  потреби  та  інтереси  діяльного  суб’єкта;  роль  свідомості  в 
праксіологічному ставленні людини до світу тощо.

Ступінь  наукової  розробки  проблеми.  Нині  феномен  західної  алхімії  є 
об’єктом  всебічного  наукового  вивчення.  Розгляд  інтерпретацій  алхімії  в 
академічному дискурсі  XVIII –  XXI ст.  виявляє принципові  трансформації  оцінок 
досліджуваного феномена: від просвітницького засудження алхімії як лженауки – до 
її  реабілітації  в  межах  історико-природознавчої  парадигми  й,  врешті-решт,  її 
переосмислення як складного феномена культурного життя людини та суспільства.

Класичний  історико-природознавчий  підхід  до  алхімії,  що  розглядає  її  як 
протонауку,  представлено  роботами  М. Бертло,  Ю. Лібіха,  В. Оствальда, 
Дж.Р. Партинґтона, Ю. Руска, Е. фон Ліппмана, А.Дж. Гопкінса та ін.

Інша  впливова  традиція  інтерпретації  феномена  алхімії  є  пов’язаною  з 
психологічним підходом, розвиненим в роботах К.Ґ. Юнґа та його послідовників. 
Вони  розглядають  алхімію  з  позицій  психології  несвідомого  та  зазначають,  що 
робота  алхіміка  відбувається  в  суміжній  фізико-психічній  області.  Єдиними 
адекватними  формами  представлення  тут  виявляються  символи,  що  мають  як 
емпіричний,  так  і  трансцендентний  бік,  –  прояви  архетипів  колективного 
несвідомого, що є однаково притаманними людям різних епох.

Не  менш  усталеним  в  академічному  дискурсі  є  підхід  до  алхімії  з  позицій 
феноменології  релігії,  запропонований  М. Еліаде.  Дослідник  пов’язує  коріння 
алхімії з міфологічним світоглядом людей давнини та архаїчними містеріями, що 
супроводжували практику стародавніх ремісників – ковалів та металургів. На думку 
М. Еліаде, саме в деміургічних мріях алхіміків про підкорення Природи і Часу слід 
шукати коріння багатьох явищ і проблем сучасного суспільства.

Культурологічний  підхід,  розвинений  О. Койре,  В. Рабиновичем, 
Ю. Родиченковим,  виводить  філософське  осмислення  алхімії  на  новий  рівень, 
інтерпретуючи  її  як  феномен культури,  органічно  вписаний у  контекст  протиріч 
розвитку суспільного буття та свідомості.

Традиціоналістський  підхід  до  алхімії  представлено  працями  Р. Ґенона, 
Ю. Еволи,  Т. Буркхардта,  Є. Головіна,  спільним  для  яких  є  радикально-критичне 
ставлення  до модерної  цивілізації.  Алхімія  розглядається  як  «традиційна  наука», 
частина Традиції – комплексу сакральних знань, на яких, на думку традиціоналістів, 



ґрунтувалося  життя  домодерного  світу.  Така  позиція  вибудовує  оригінальний 
дискурс досліджень феномена алхімії поза межами строго академічних підходів.

На початку ХХІ ст.  формуються нові  підходи до вивчення феномена алхімії, 
яскравим прикладом яких є «нова історіографія алхімії» В. Ньюмана і Л. Принчипе, 
на  думку яких  протиставлення  «алхімія  –  хімія»  є  просвітницьким конструктом, 
неприйнятним у сучасних дослідженнях предмета. Автори критикують К.Ґ. Юнґа та 
М. Еліаде,  закидаючи їм прагнення применшити «природознавчий»  зміст  алхімії. 
Попри полемічність багатьох тверджень авторів, видається цілком слушною їх теза 
щодо помилковості зображення алхімії як певного однорідного й сталого моноліту.

З  тез  В. Ньюмана  і  Л. Принчипе  та  їх  критики  дослідниками  західного 
езотеризму Дж. Келіаном, В. Ханеґраафом та ін. випливає, що  історико-наукові та 
«духовні»  інтерпретації  алхімії  зосереджуються  відповідно  лише на  одному  з 
аспектів  феномена. Майбутні  дослідження  мають  враховувати  концептуальну 
лабільність  й  соціокультурну  амбівалентність  феномена,  приділяти  значну  увагу 
окресленню його розвитку та тонкої структури. Зокрема, В. Ханеґрааф зауважує, що 
алхімія  сполучає  релігійний  та  науковий  аспекти,  герменевтико-символічну  та 
експериментальну роботу, яким може надаватися різний ступінь пріоритетності.

На пострадянському просторі,  після зняття специфічної політико-ідеологічної 
детермінації досліджень феномена алхімії, відбувається стрімке зростання інтересу 
до цієї теми та її переосмислення із застосуванням різноманітних підходів. Зокрема, 
філософським  аспектам  феномена  західної  алхімії  присвячено  дисертаційні 
дослідження  сучасних  російських  авторів  Ю. Родиченкова,  О. Трішкіної, 
О. Клещевич,  Н. Рогової,  В. Морозова,  в  яких феномен розглядається  в  контексті 
онтології та теорії пізнання, з позицій культурології та філософської антропології. В 
українській філософській думці ґрунтовні розвідки щодо алхімії наразі є відсутніми.

На  підставі  аналізу  зазначених  аспектів  стану  наукової  розробки  проблеми 
автором  виділено  її  малодосліджений  зріз  –  питання  комплексного  розгляду 
феномена західної алхімії в соціально-філософському вимірі.

Зв’язок роботи з  науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційне 
дослідження  виконане  згідно  з  планами  навчально-дослідної  роботи  кафедри 
філософії  Донецького  національного  університету  «Філософські  виміри  сучасної 
соціальної реальності» № 0110U004200.

Метою роботи  є  розробка  комплексної  концептуальної  моделі  феномена 
західної алхімії в соціально-філософському вимірі.

Відповідно до поставленої мети у дисертації розв’язуються наступні завдання:
− проаналізувати  дефініції  алхімії,  уявлення  щодо  «синкретичного»  або 

«синтетичного»  характеру  цього  феномена,  поглибити  розуміння  алхімії  як 
складного  феномена  культури,  незвідного  до  стереотипу  псевдонауки  або 
протонауки;

− систематизувати  наявні  підходи  до  вивчення  феномена  алхімії  та 
проаналізувати  їх  у  методологічному  контексті  соціально-філософського 
дослідження;

− окреслити  положення феномена  алхімії  в  координатах  науки,  мистецтва  та 
філософії;



− дослідити  соціально-філософські  закономірності  існування  західної  алхімії, 
виокремити  необхідні  та  достатні  умови  суспільного  буття  цього  феномена, 
показати  його  амбівалентний  характер,  лабільність  концептуального  виміру  та 
множинність його філософських платформ;

− визначити інваріантні та варіативні компоненти аналізованого феномена, його 
концептуальні межі та есенціальні риси, перевірити гіпотезу щодо сутнісної єдності 
західної алхімії як соціокультурного феномена та філософської традиції;

− з’ясувати ментальну й соціокультурну специфіку західної алхімії у порівнянні 
зі східною;

− проаналізувати  прояви  феномена  алхімії  Заходу  в  діахронному  вимірі, 
визначити  чинники  його  діалектичного  розвитку  та  соціокультурних 
трансформацій;

− дослідити наявні або можливі форми існування західної алхімії в сучасному 
соціумі;

− здійснити  спробу  герменевтичного  аналізу  соціально-філософських  сенсів 
«герметичного  мистецтва»  алхімії,  його  зовнішніх  соціальних  протиріч  та 
внутрішнього «консервативного новаторства».

Об’єктом дисертаційного  дослідження  є  західна  алхімія  як  багатогранне 
соціокультурне  явище,  що  поєднує  широкий  спектр  проявів  творчої  діяльності 
людини.

Предметом дослідження є феномен західної алхімії в соціально-філософському 
вимірі.

Методи  дослідження.  Для  збалансованого  та  неупередженого  соціально-
філософського розгляду феномена алхімії Заходу необхідним видається формування 
методологічних підвалин роботи на антиредукціоністських,  поліпарадигмальних і 
міждисциплінарних засадах. Відтак в основу роботи покладено загальну концепцію 
алхімії як феномена культури у найширшому сенсі; діалектичне бачення процесів 
соціокультурних  трансформацій  феномена;  принцип  неупередженості  суджень; 
принцип міждисциплінарності; принципи герменевтичного аналізу текстів, широке 
соціокультурне розуміння поняття «текст». Взято до уваги теоретичні напрацювання 
класиків  у  царині  осмислення  духовного  підґрунтя  феномена  алхімії,  а  також 
розвинені  в  новітніх  дослідженнях  принципи  розуміння  алхімії,  що  визнають  її 
концептуальну лабільність та можливість існування в сучасному соціумі.

Ядро  методології  роботи  становлять  культуролого-феноменологічний  та 
герменевтичний  підходи,  комплексний  підхід  до  алхімії  з  позицій  академічних 
досліджень  західного  езотеризму,  загальнофілософські  методи  діалектики  та 
герменевтики,  загальнонаукові  методи аналізу-синтезу,  індукції-дедукції,  аналогії, 
моделювання,  синхронного,  діахронного  та  компаративного  аналізу.  Зокрема, 
діалектичний  метод  застосовано  при  аналізі  соціокультурних  трансформацій 
західної  алхімії.  Дослідження  конкретних  прикладів  соціально-філософської 
рефлексії «консервативного новаторства» західної алхімії здійснено за допомогою 
герменевтичних методів попереднього розуміння та герменевтичного кола.

Наукова  новизна  отриманих  результатів  є  зумовленою вибором  предмета 
дослідження, метою та завданнями дисертації.



Уперше:
− розроблено  комплексну  соціально-філософську  модель  феномена  західної 

алхімії  на  підставі  аналізу  її  дефініцій  та  виокремлення  засадничих  концептів, 
визначення  інваріантних  есенціальних  ознак,  чинників  діалектичного  розвитку, 
способу існування цього явища в сучасному соціумі;

− визначено  аксіологічно  значущу  есенціальну  ознаку  феномена  алхімії  – 
прагнення  певного необмеженого ресурсу,  спрямованість  на  прорив із  дискретно 
детермінованого світу до сфери безмежного;

− показано, що висока соціокультурна адаптивність феномена алхімії забезпечує 
його існування у формі андеґраундної субкультури в сучасному соціумі;

− перекладено українською мовою і введено в філософський обіг текст твору 
класика англійської поезії Дж. Чосера «Оповідь Слуги каноніка», на матеріалі якого 
проведено дослідження соціокультурної герменевтики західної алхімії.

Поглиблено:
− загальне  розуміння  алхімії  як  феномена  культури,  що  не  зводиться  до 

псевдонауки або протонауки;
− інтерпретацію  ментальних,  соціокультурних,  цивілізаційних  відмінностей 

Сходу та Заходу в контексті алхімічних ідей на основі засадничого протиставлення 
ментальної «інтроверсії» Сходу та «екстраверсії» Заходу за К.Ґ. Юнґом;

− тлумачення  понять  синкретизму та  синтезу в  контексті  концепції  сутнісної 
єдності  алхімії  Заходу  як  єдиного  соціокультурного  феномена,  розмаїття  проявів 
якого не зводиться до еклектичного поєднання неоднорідних елементів;

Набули подальшого розвитку:
− теза про лабільність концептуального виміру феномена алхімії, множинність 

його філософських платформ;
− концепція  неперервності  алхімічної  традиції  в  епоху  Нового  часу  та  її 

незвідності до протонаукового аспекту;
− філософські  концепції  Нового  Середньовіччя  в  контексті  сучасного  буття 

феномена алхімії, тенденцій зростання оцінки соціальної значущості останнього та 
його ролі в сучасній культурі.

Теоретичне  та  практичне  значення  дослідження.  Комплексне  осмислення 
соціокультурного  феномена  західної  алхімії  здійснено  вперше  в  українській 
соціально-філософській  думці.  Запропонованим  баченням  алхімії  як  складного 
феномена, що існує на перетині низки форм суспільної свідомості,  має глибинне 
ментальне  коріння  й  продовжує  існувати  донині  у  новій  формі  андеґраудної 
субкультури, розширено та збагачено концептуальний простір соціальної філософії. 
Показано,  що  феномен  алхімії  набуває  особливої  актуальності  у  суспільній 
свідомості в умовах перехідних епох розвитку соціуму, на тлі кризи раціональності 
й  перегляду  аксіологічних  орієнтирів.  Матеріали  дисертації  можуть  бути 
використані  у  викладанні  навчальних  курсів  філософії,  соціальної  філософії, 
культурології,  соціології,  релігієзнавства,  при висвітленні проблем середньовічної 
філософії,  герметизму,  містико-езотеричних  вчень  та  їх  рефлексії  у  творах 
мистецтва.



Особистий  внесок  здобувача.  В  основу  статей,  написаних  у  співавторстві, 
покладено  базові  положення  дисертації.  У  публікації  №  1  дисертанту  належить 
компаративний  аналіз  алхімічних  та  синергетичних  ідей  у  контексті  реалій 
постіндустріальної  епохи;  у  публікації  № 3  –  формулювання  необхідних  та 
достатніх  умов  суспільного  буття  феномена  західної  алхімії,  обґрунтування 
можливості його існування в соціокультурному просторі українського Ренесансу та 
Бароко; у публікації № 4 – аналіз специфіки основних алхімічних ідей у ментальних 
координатах Схід – Захід і формалізація отриманих результатів у вигляді схеми; у 
публікації № 1 (в міжнародних наукових періодичних виданнях) – герменевтичний 
аналіз твору Дж. Чосера «Оповідь Слуги каноніка».

Апробація  результатів  дослідження. Основні  положення  і  результати 
дослідження було представлено автором на 15 наукових конференціях, зокрема, на 
Регіональній  науковій  конференції  «Філософія  у  сучасному  світі»  (Донецьк, 
2010 р.),  Міжнародній  науковій  конференції  «Філософські  виміри  сучасної 
соціальної  реальності»  (Донецьк,  2011 р.),  Міжнародній  науковій  конференції 
студентів та аспірантів «VIII Харківські студентські філософські читання» (Харків, 
2011 р.),  Науковій  конференції  професорсько-викладацького  складу,  наукових 
співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками 
науково-дослідної роботи за 2009 – 2010 рр. (Донецьк, 2011 р.),  VIII Міжнародній 
науково-практичній  інтернет-конференції  «Сучасний  соціокультурний  простір 
2011»  (Київ,  2011 р.),  V Міжнародній  науковій  конференції  «Мистико-
эзотерические  движения  в  теории  и  практике»  (Санкт-Петербург,  2011 р.),  XVII 
Міжнародній  науково-практичній  конференції  з  філософських,  філологічних, 
юридичних,  педагогічних,  економічних,  психологічних,  соціологічних  та 
політичних наук «Наука: вчора, сьогодні, завтра» (Горлівка, 2012 р.), Міжнародній 
науковій конференції «Дні науки філософського факультету – 2012» (Київ, 2012 р.), 
І Міжнародній  науковій  конференції  «Феномен  алхимии  в  истории  науки, 
философии,  культуре»  (Вязьма,  2012 р.),  XXIX Міжнародній  науково-практичній 
конференції з філософських, філологічних, юридичних, педагогічних, економічних, 
психологічних, соціологічних та політичних наук «Актуальні наукові дослідження» 
(Горлівка, 2013 р.),  IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «На шляху 
до  синтезу  філософії,  науки  та  релігії»  (Львів,  2013 р.),  Міжнародній  науковій 
конференції  «Філософія  в  сучасному  соціумі»  (Донецьк,  2013 р.),  Міжнародній 
науковій  конференції  студентів  та  аспірантів  «ІХ  Харківські  студентські 
філософські  читання»  (Харків,  2013 р.),  ІІ Міжнародній  науковій  конференції 
«Феномен  алхимии  в  истории  науки,  философии,  культуре»  (Вязьма,  2013 р.), 
Круглому столі «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії» (Львів, 2015 р.).

Публікації.  Основні  положення  і  результати  дослідження  відображено  в  33 
публікаціях,  в  тому  числі  в  одинадцяти  статтях  у  фахових  виданнях  України  з 
філософських наук і двох статтях у міжнародних наукових періодичних виданнях.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, десяти 
підрозділів,  висновків,  списку  використаної  літератури  та  одного  додатку. 
Загальний обсяг роботи – 249 сторінок, з яких 26 – список використаних джерел 
(314 найменувань), 28 – додаток.



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У  вступі обґрунтовано  актуальність  теми  дослідження,  визначено  мету, 
завдання,  об’єкт,  предмет  і  методи  дослідження,  розкрито  наукову  новизну 
дисертації,  її  теоретичне  та  практичне  значення,  наведено  дані  про публікації  та 
апробацію результатів дослідження.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи досліджень феномена 
алхімії» проаналізовано стан наукової розробки проблеми, основні зміни парадигм 
бачення  західної  алхімії  від  доби  Просвітництва  до  сьогодення,  обґрунтовано 
методологічні  основи дисертаційного  дослідження.  Проведений аналіз  літератури 
щодо засадничих аспектів  західної  алхімії,  співставлення  підходів  різних авторів 
дозволили  висвітлити  соціально-філософський  вимір  цього  феномена,  склавши 
об’ємну картину концептуального простору його досліджень.

Підрозділ  1.1.  «Загальний  огляд  та  аналіз  дефініцій  алхімії» присвячено 
аналізу  основних  визначень  цього  феномена,  запропонованих  широким  колом 
авторів – як власне алхіміків (Зосима Панополітанський, Разес, Альберт Великий, 
Роджер Бекон, Раймонд Луллій, Петро Бонус, Нікола Фламель, Парацельс, Андрій 
Лібавіус, Діонісій Захарій, Мартин Руланд), так і дослідників алхімії (Ф. Гартман, 
Б. Меншуткін, Г. Редґроув, Ф. Шварц, Г. Шепард та ін.) – протягом тривалого часу.

Значна  варіативність  формулювань  відбиває  комплексний  та  принципово 
амбівалентний  характер  суспільного  сприйняття  феномена.  Характерною  рисою 
алхімії визначено двоспрямованість її цілей, що полягають у перетворенні матерії та 
вдосконаленні  людського  духу.  Відтак  однією  з  найприйнятніших  видається 
дефініція дослідника ХХ ст. Г. Шепарда: алхімія – це мистецтво звільнення частин 
Космосу від темпорального існування та  досягнення  досконалості,  яку становить 
для металів золото, а для людини – довголіття, безсмертя і внутрішнє звільнення.

Аналіз  визначень  дозволяє  висунути  для  подальшого  розгляду  в  розділі  2 
декілька принципових тез стосовно сутності алхімії. По-перше, визначення алхімії 
водночас  як  мистецтва,  науки  та  філософії  дозволяє  припустити  наявність  та 
вірогідне  синкретичне  поєднання  в  межах  феномена  принаймні  трьох  згаданих 
способів ставлення людини до світу і відповідних форм суспільної свідомості. По-
друге,  поняття  «науки»  в  алхімічному  розумінні  принципово  відрізняється  від 
усталеного в суспільній свідомості сучасності.  По-третє, серед самих алхіміків не 
було  єдності  в  розумінні  предмета,  що  врешті-решт  відбилося  у  вираженому 
розмежуванні  спекулятивних  і  предметно-операційних  проявів  феномена  алхімії 
Заходу,  подальших  дослідницьких  концепціях  та  соціокультурних  проекціях 
феномена, в яких у термін «алхімія» фактично вкладається різний сенс.

У  підрозділі  1.2.  «Трансформація  оцінок  феномена  алхімії  в  науковому  
дискурсі» розглянуто  принципові  способи  бачення  алхімії  дослідниками  XVIII – 
XXI ст.  Аналіз  розглянутих  інтерпретацій  феномена  виявляє  принципові 
трансформації його розуміння: від просвітницького засудження алхімії як лженауки 
–  до  її  реабілітації  в  межах  історико-природознавчої  парадигми  й,  врешті-решт, 
переосмислення  алхімії  як  складного  явища  духовного  життя  людини  та 
суспільства,  не  обмеженого  суто  природничонауковим  виміром.  Поступові  зміни 



бачення феномена, переходи від домінування одних інтерпретацій до інших можуть 
розглядатися як індикатори певних трансформаційних тенденцій суспільної думки й 
подекуди навіть характеру політико-ідеологічної детермінації життя соціуму.

Підрозділ  1.3.  «Підходи  до  вивчення  феномена  алхімії:  порівняльна  
типологія і методологічний контекст» присвячено порівняльному аналізу систем 
класифікацій  підходів  до  вивчення  алхімії,  запропонованих  сучасними 
дослідниками,  що  дозволяє  скласти  об’ємну  картину  концептуального  простору 
досліджень феномена і  визначити  методологічні  пріоритети  роботи.  В результаті 
аналізу праць дослідників алхімії автором виділено сім систем класифікації підходів 
до  вивчення  західної  алхімії.  Виходячи  з  установок  поліпарадигмальності  та 
міждисциплінарності,  в  основу  методології  роботи  покладено  такі  підходи,  як 
культуролого-феноменологічний,  герменевтичний,  підхід  до  вивчення  алхімії  з 
позицій  академічних  досліджень  західного  езотеризму,  однак  здобутки  інших 
підходів мають бути так само врахованими й критично осмисленими.

Відповідно до сформульованих у вступі  завдань дослідження сформульовано 
тему другого розділу – «Есенціальні ознаки феномена алхімії в контексті його 
соціокультурних трансформацій». У розділі підтверджено гіпотезу щодо сутнісної 
єдності  західної  алхімії  як  соціокультурного  феномена  та  філософської  традиції; 
показано амбівалентний характер західної алхімії та лабільність її концептуального 
виміру;  виокремлено  необхідні  та  достатні  умови  суспільного  буття  феномена 
алхімії;  окреслено  ментальну  й  соціокультурну  специфіку  західної  алхімії  у 
порівнянні  зі  східною;  проаналізовано  прояви  феномена  алхімії  Заходу  в 
діахронному  вимірі,  визначено  чинники  його  розвитку  та  соціокультурних 
трансформацій;  визначено  інваріантні  та  варіативні  компоненти  феномена,  його 
концептуальні  межі,  есенціальні  риси,  шляхи  зовнішніх  та  внутрішніх 
трансформацій; окреслено спосіб існування західної алхімії в сучасному соціумі у 
контексті  філософських  концепцій  Нового  Середньовіччя;  запропоновано 
комплексну модель феномена західної алхімії в соціально-філософському вимірі.

У  підрозділі 2.1. «Феномен західної алхімії в координатах форм суспільної  
свідомості» розвинуто висунуті в підрозділі 1.1 тези стосовно сутнісних аспектів 
феномена  алхімії.  По-перше,  притаманна  алхімії  єдність  мистецтва,  науки  та 
філософії,  «фізики»  й  «містики»,  матеріального  та  духовного  є  означеною 
дослідниками у різний спосіб – як «синтез» або як «синкретизм», але у жодному разі 
не є еклектикою. Аналіз тлумачень терміну «синкретизм» виявляє неоднозначність 
цього поняття, однак у певних значеннях (первинна нероздільна єдність елементів 
або ж специфічний проміжний стан між первинною злитністю складових явища та 
їх  вираженою  диференціацією  й  атомізацією)  поняття  «синкретизм»  видається 
цілком застосовним до феномена алхімії. По-друге, «наука» в алхімічному дискурсі 
не лише органічно перетікає в мистецтво та натуральну філософію, але й має риси 
сакральної («традиційної») науки, докорінно нетотожної модерній. Феномен алхімії 
має  потужну  релігійну  складову,  однак  в  його  автодефініціях  поняття  релігії  не 
фігурує, а елементи релігійного дискурсу видаються інтегрованими у філософський 
вимір  феномена.  Проте  ігнорувати  роль  релігійної  свідомості,  так  само  як  і 
моральної  свідомості,  в  контексті  алхімічного  світогляду  неможливо.  По-третє, 



притаманне алхімії специфічне поєднання «фізики» й «містики», матеріального та 
духовного («містико-фізична» амбівалентність) уможливлює поляризацію її оцінок 
не  лише  різними  школами  дослідників,  а  й  власними  послідовниками  у  вигляді 
протиставлення алхімії спекулятивної та операційної, «духовної» та «матеріальної», 
що  спричиняє  появу  несхожих  соціокультурних  «проекцій»  феномена,  які 
потребують збалансованого комплексного розгляду та критичного ставлення.

У підрозділі 2.2. «Сутнісні ознаки та соціокультурна специфіка феномена  
західної  алхімії» здійснено  розгляд  алхімії  в  загальнофілософських  вимірах  у 
поєднанні  з  аналізом  есенціальних  та  акцидентальних  проявів  феномена. 
Сформульовано комплекс  умов –  культурних,  ментальних,  економіко-правових,  – 
що  детермінують  виникнення  й  соціокультурне  буття  феномена  алхімії.  До 
необхідних  умов  належать  наявність  розвиненої  містико-фольклорної  традиції, 
товарно-грошових відносин, консервативного психолого-методологічного базису й 
сформованого прагнення універсального знання. Достатні умови включають певний 
рівень  соціальної  стабільності,  розвиток  книжкової  традиції,  наявність 
суперечливих світоглядних тенденцій десакралізації Природи та сакралізації Знання.

Виходячи  з  гіпотези  дослідження про  сутнісну  єдність  алхімічної  традиції  в 
часопросторовому вимірі, здійснено компаративний аналіз базових ідей та проявів 
алхімії на Заході й Сході. Встановлено, що специфіка проявів феномена алхімії в 
ментальному  просторі  Старого  Світу  є  обумовленою  відмінностями  глибинних 
колективних установок – інтровертованої позиції Сходу та екстравертованої позиції 
Заходу.  В  різних  соціокультурних  умовах,  на  базі  різних  філософських  систем, 
алхімія набуває відмінних форм, адекватних ментальності того чи іншого соціуму. 
Зокрема, специфічною для західної алхімії є гостра суперечність між «внутрішніми» 
та  «зовнішніми»  чинниками  буття  феномена  –  відомою  мірою  інтровертності 
консервативно-езотеричних  засад  доктрини  та  екстравертованим  характером 
суспільного  буття  й  колективних  ментальних установок.  Це  спричиняє  ситуацію 
напруженого  балансування  феномена  на  межі  «дегерметизації»-самозаперечення. 
Екстравертований  характер  західної  алхімії,  виражений  у  прагненні  активного 
перетворення  й  удосконалення  навколишнього  світу,  блискучо  корелює  з 
ментальними  установками  західного  соціуму,  й  це  наводить  на  думку  щодо 
глибинної актуальності алхімічних міфологем у суспільній свідомості Заходу.

Аналіз  основних  ідей  алхімії  дозволяє  узагальнити,  що  вона  є  есенціально 
спрямованою  на  здобуття  певного  необмеженого  ресурсу  –  матеріального, 
темпорального,  інтелектуального,  креативного  тощо.  Зв’язок  алхімії  з  ідеєю 
нескінченності  виражено  у  соціальній  перцепції  вже  на  рівні  базової  символіки. 
Важливим  є  зауважене  М. Еліаде  прагнення  алхімії  прискорити  ритми 
вдосконалення  всіх  сфер  буття  –  «підкорити  Час»  і  в  такий спосіб  «допомогти» 
Природі  чи  перевершити  її.  Близьким  до  цієї  ідеї  є  пошук  Еліксиру  задля 
забезпечення безсмертя як актуально чи потенційно нескінченного терміну життя. 
Зрештою,  навколо  соціально  значущої  над-ідеї  прориву  з  дискретно 
детермінованого  світу до сфери безмежного конституюється сутнісно-інваріантне 
транстемпоральне ядро феномена алхімії,  що зумовлює його глибинну соціальну 
актуальність, вкорінену в людській ментальності та колективній психології.



Необхідним  підґрунтям  алхімічного  прагнення  нескінченності  є  розвинене 
«кількісне» мислення, що є чинником соціально значущого процесу десакралізації 
Природи  –  сакралізації  Знання.  Зокрема,  теоретичне  накладання  кількісних 
обмежень  на  процес  алхімічної  трансмутації  ніби  виводить  мету  алхімії  за 
категоріальні  межі  дива,  однак  власне  здобуття  філософського  каменя  зберігає 
сакральний  особистісний  характер,  що  не  піддається  раціоналізації  й 
«квантифікації».  Алхімія  ніби  підриває  в  соціумі  віру  в  диво  та  водночас 
парадоксально  підживлює  її.  Врешті-решт  шлях  пошуків  безмежного  в  алхімії  є 
двоїстим:  «кількісні»  раціональні  тенденції  мислення  поєднано  з  прагненням 
містичного осягнення нескінченності у кількісному та якісному вимірах.

Після  окреслення  загальної  специфіки  західної  алхімії  в  координатах  форм 
суспільної свідомості (п. 2.1) та визначення інваріантного соціально значущого ядра 
концептуального  виміру  цього  явища  (п. 2.2)  необхідно  діалектично  розглянути 
феномен у розвитку.  Цьому питанню присвячено  підрозділ 2.3.  «Соціокультурні  
трансформації західної алхімії», в якому розглянуто чинники соціального буття та 
сприйняття  феномена  на  різних  етапах  його  трансформацій,  у  змінюваному 
соціокультурному  просторі  –  від  Еллінізму  до  Постмодерну.  Показано,  що  між 
елліністичною,  арабською  та  європейською  алхімією  існує  взаємозв’язок  і 
безпосередня  спадкоємність,  підтверджено  гіпотезу  щодо  принципової  єдності 
алхімії Заходу як соціокультурного феномена та філософської традиції.

Розгляд специфіки соціокультурного буття західної алхімії на різних етапах її 
трансформацій наводить на думку щодо принципової амбівалентності її ролі у житті 
соціуму, вираженої у поєднанні новаторських і консервативних тенденцій мислення, 
що формують особливий тип філософського ставлення людини до себе, природи та 
суспільства.  Термін  «консервативне  новаторство»  взагалі  може  бути 
запропонованим для характеристики універсальної транстемпоральної особливості 
алхімії,  що  не  лише  є  іманентною  герметичному  способу  філософування,  а  є  й 
притаманною взаємодії феномена алхімії з якнайширшим контекстом суспільного 
буття  й  свідомості.  Показовими  прикладами  «консервативно-новаторського» 
характеру  алхімії  є  парацельсіанський  антропологічний  поворот  в  алхімічній 
філософії і так зване «розенкрейцерське Просвітництво» (термін Ф. Єйтс), в межах 
якого алхімія виступає інструментом потужного соціального руху, що ставить на 
меті  реформу всіх сфер буття,  забарвлену в міфологічні  та есхатологічні  тони, – 
повернення людства до досконалого «стану Адама» або сатурнової «золотої доби». 
Це зближує алхімію з утопічним напрямком соціально-філософської думки, відтак 
пізніше означення утопістів як «соціальних алхіміків» є невипадковим.

Окрім  цього,  аналіз  соціокультурних  трансформацій  феномена  алхімії  в 
діахронному  вимірі  показує,  що  в  соціокультурному  просторі  українського 
Ренесансу  та  Бароко  був  наявним  комплекс  умов  для  розвитку  алхімії.  Аналіз 
першоджерел  виявляє  присутність  алхімічного  мотиву  в  літературі  тієї  доби  – 
аргумент  на  користь  існування  феномена  алхімії  в  тогочасному  українському 
соціумі.  Зокрема,  ставлення  К. Транквіліона-Ставровецького  до  алхімії  видається 
позитивним, у дусі тогочасного європейського «соціально-алхімічного» ентузіазму. 
Позиція  Г. Сковороди,  натомість,  є  на  перший  погляд  відверто  антиалхімічною, 



проте  так  само  перегукується  із  європейськими  інтелектуальними  тенденціями. 
Водночас  погляди  Сковороди  виявляються  спорідненими  із  «пошуком 
філософського  каменя  у  собі»  послідовників  так  званої  духовної  алхімії.  Такий 
«алхімічний антиалхімізм»  виглядає  природним у  контексті  тогочасних  протиріч 
європейської алхімії, де захист традиції поєднується з її запереченням.

В  наш  час,  завдяки  консервативним  тенденціям  людської  ментальності, 
специфіці алхімічного мислення, яскраво вираженим в алхімії прагненням здобуття 
необмеженого ресурсу та  прориву до сфери безмежного,  феномен алхімії  займає 
власну нішу в соціокультурному просторі Заходу. Попри певний період занепаду, 
герметична традиція не перервалася, а феномен алхімії не зник і продовжує існувати 
й розвиватися в XX – XXI ст. Обернення модерної утопії «нескінченного прогресу» 
антиутопією глобальних проблем людства закономірно спричиняє розчарування в 
раціоналістичному оптимізмі науки ХІХ ст.,  втрату віри у всемогутність науково-
технічного  прогресу  та  породжує  протестні  настрої,  що  поширюються  на  тлі 
формування глобального інформаційного простору.

Ряд  сучасних  дослідників  (М. Бейджент  і  Р. Лі,  В. Винокуров,  К.Р. Джонсон, 
А. МакЛін) схиляється до думки, що «алхімія в сучасному світі цілком легітимна» 
(Є. Головін).  На відміну від М. Бейджента і  Р. Лі,  що пов’язують нову соціальну 
актуалізацію  феномена  алхімії  з  «окультним  відродженням»  1960-х рр., 
В. Винокуров  стверджує,  що  дисципліни  герметичного  комплексу,  включно  з 
алхімією, відродилися та розвиваються на всіх рівнях суспільної свідомості  ще з 
кінця ХІХ ст.  На думку К.Р. Джонсона,  алхімія  хоча  й  є  попередницею наукової 
хімії, але продовжує розвиватися й квітнути й після того, як було закладено основи 
останньої.  Отже,  дослідник  стверджує,  що  алхімія  взагалі  не  «відроджувалася», 
оскільки  вона  й  не  зникала  з  соціокультурного  обрію  західної  цивілізації.  Хоча 
твердження К.Р. Джонсона про розквіт  алхімії  у  XVIII  –  XIX ст.  видається дещо 
перебільшеним, в цілому, на нашу думку, варто погодитися з тезою дослідника.

Врешті-решт  феномен  алхімії  в  сучасному  світі  набуває  рис  андеґраундної 
субкультури, позначеної відсутністю єдиної чіткої концепції та водночас незмінним 
пошуком гармонії світобудови. Хоча К. д’Іже, відстоюючи автентичність алхімічної 
традиції в сучасному світі, й прагне відмежувати її від образів науки, паранауки або 
цілковито  спіритуалістичної  практики,  пошуки  сучасних  герметиків  набувають 
різних форм – від духовних технік до паранаукових лабораторних дослідів. Іншим 
аспектом  сучасного  осмислення  й  переосмислення  алхімії  є  процеси  музеєзації 
алхімічної спадщини, сплеск яких в останні десятиліття вказує на зростання оцінки 
соціальної значущості феномена та його важливе місце в сучасній культурі.

Проте  в  контексті  концепцій  Нового  Середньовіччя  повернення  соціальної 
значущості  феномену алхімії  виглядає закономірним. Це дозволяє переосмислити 
усталену концепцію алхімії як «феномена середньовічної культури», інтерпретуючи 
умовне «Середньовіччя» в дусі М. Бердяєва як циклічно повторюваний тип «нічної» 
епохи, альтернативний «денним» епохам панування раціоналізму. Проте метафору 
«ночі»  не  слід  зводити  до  стереотипу  «темного  Середньовіччя»:  сенс  Нового 
Середньовіччя полягає «в оголенні безодні буття» – людина, що живе на поверхні, 
прагне вгамувати тугу за першоосновами буття й долучитися до них.



Аналіз  специфіки  феномена  алхімії  в  діахронному  вимірі  виявляє,  що 
інваріантною рисою алхімії на всіх етапах її трансформацій є містико-езотеричний 
характер. В інших аспектах феномен є лабільним та проявляє значну соціокультурну 
адаптивність. Алхімія зазнає суттєвих трансформацій, але незмінно залишається на 
периферії змінюваного соціокультурного простору. Соціокультурна периферійність 
виявляється  ще  однією  інваріантною  ознакою  феномена  поряд  із  прагненням 
безмежного та містико-езотеричним характером. Живильне коріння цих інваріантів 
слід шукати в глибинах людської психіки, прадавніх міфологемах та фольклорній 
традиції.  Характерно,  що  фольклорні  явища  здатні  еволюціонувати,  зберігаючи 
традиційний характер. Проте, зазначає Л. Февр, це стосується не лише фольклорних 
явищ. Вочевидь, ці закономірності є справедливими й стосовно феномена алхімії. 
Попри зміни, яких протягом існування в соціокультурному просторі Європи зазнає 
алхімія, вона виявляється надзвичайно стійким феноменом, виправдовуючи в такий 
спосіб автодефініцію Scientia immutabilis («незмінне вчення»). Основою механізму 
соціокультурної  адаптивності  алхімії  видається  принцип  «консервативного 
новаторства», що реалізується у широкому спектрі проявів.

Діахронний аналіз трансформацій західної алхімії показує, що в кожний період 
свого буття вона має «межовий» характер – перебуває не лише на соціокультурній 
периферії,  а  й  на  межі  взаємодії  певних  суперечливих  феноменів,  під  впливом 
протилежних чинників, що змінюються з часом. Принципові зміни у стані алхімії 
співвідносяться  зі  змінами глобальних соціокультурних епох.  Розвиток феномена 
діалектично обумовлено протиріччями як загалом у соціумі, так і в самій алхімії.

Нарешті,  узагальнену  модель  феномена  в  соціально-філософському  вимірі 
запропоновано  у підрозділі 2.4. «Комплексна модель феномена західної алхімії в  
соціально-філософському вимірі». ЇЇ схематична формалізація (Рис. 1) включає сім 
пов’язаних принципових блоків, що узагальнюють результати дослідження аспектів 
соціально-філософського виміру проблеми за такими тематичними напрямками.

1. Аналіз дефініцій феномена: встановлено найчастіше вживані у визначеннях 
алхімії  родові  ознаки  та  характеристичні  риси  «герметичного  мистецтва»,  що 
дозволяють казати про його синкретичний або синтетичний характер.

2. Умови  виникнення  й  соціокультурного  буття  феномена  алхімії  Заходу: 
сформульовано ряд таких умов, що поділяються на необхідні та достатні.

3. Концептуальний  вимір  та  соціокультурна  специфіка  західної  алхімії: 
розглянуто  основні  ідеї  алхімії  та  специфічно західні  похідні  від  них,  окреслено 
риси західної алхімії в ментальних і цивілізаційних координатах Схід-Захід.

4. «Scientia immutabilis»  (інваріантні  есенціальні  ознаки  західної  алхімії  як  
соціокультурного феномена): виділено низку ознак західної алхімії, що є незмінно 
притаманними їй у найрізноманітніших соціально-культурних умовах.

5. «Scientia mutabilis»  (чинники  діалектичного  розвитку  феномена  західної  
алхімії): розглянуто основні діалектичні протиріччя, що виступають, на нашу думку, 
принциповими чинниками соціокультурних трансформацій алхімії, змін її місця й 
ролі  в  суспільному  бутті  та  свідомості  Заходу.  Ці  алхіміко-соціальні  протиріччя 
мають зовнішній, внутрішній або комплексний зовнішньо-внутрішній характер.
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6. Соціокультурна адаптивність і  лабільність феномена:  ця важлива ознака 
предмета дослідження є виведеною з аналізу попередньо визначених інваріантних 
рис феномена та чинників його соціокультурних трансформацій.

7. Феномен  алхімії  Заходу  в  сучасному  світі:  на  основі  попередніх  блоків 
зроблено висновок щодо факту й способу буття західної алхімії в сучасному соціумі.

Назви блоків на схемі виділено жирним шрифтом. Більшість блоків поділяється 
на  декілька  підрозділів,  назви  яких  підкреслено  й  виділено  курсивом.  Схема 
читається знизу догори, кожний наступний блок має зв’язки з попередніми.

Слід зауважити, що яскраво виражена в сучасному соціокультурному просторі 
конвергенція алхімії та художньої літератури має глибокі корені в історії розвитку 
європейського соціуму. Прагнення трансмутації матерії й духу, пошуки безсмертя та 
абсолютного  знання  здавна  були  й  залишаються  потужним джерелом  натхнення 
митців.  Мистецька  рефлексія  феномена  алхімії  може  розцінюватися  як  один  із 
чинників  його  соціокультурних  трансформацій.  Її  вивчення  дозволяє  висвітлити 
специфіку соціального сприйняття феномена, сприяє подальшому окресленню місця 
алхімії  в  культурі  та  цивілізації  Заходу.  Цьому  питанню  присвячено  розділ  3 
«Соціокультурна  герменевтика  «консервативного  новаторства»  західної 
алхімії».  Герменевтичний  аналіз  тексту  алхіміко-поетичного  твору  Дж. Чосера 
«Оповідь Слуги каноніка» дозволяє виділити та дослідити зовнішні  та внутрішні 
контраверсії соціального буття феномена європейської алхімії в міжчассі Високого 
та  Пізнього  Середньовіччя.  Наведені  шляхи  прочитання  твору  ілюструють 
багатогранність відображеної митцем алхімічної філософії та її суспільної перцепції.

У підрозділі 3.1. «Попереднє розуміння тексту: «бічне висвітлення» алхімії  
та його соціокультурний контекст» здійснено  попереднє  прочитання  тексту  й 
дослідження соціокультурного контексту епохи й місця автора в ній, що згідно з 
принципами  герменевтичного  аналізу  мають  передувати  розгляду  глибинних 
соціально-філософських  аспектів  чосерової  рефлексії  алхімії.  Показано 
інтегрованість  Дж. Чосера  до  світу  середньовічної  вченості  та  герметичної 
премудрості. Це дозволяє переглянути усталене розуміння твору як суто «бічного» 
соціально-критичного  висвітлення  феномена  алхімії  й  відповідно  до  принципу 
«герменевтичного кола» повернутися до інтерпретації тексту на новому рівні.

У  підрозділі  3.2.  «Соціально-філософські  закономірності  культурної  
ситуації «Осені Середньовіччя» здійснено спробу дослідити місце й роль алхімії у 
суспільному бутті та свідомості за часів формування обличчя сучасної цивілізації, 
розглянути  на  конкретних  прикладах  механізм  реалізації  однієї  з  ключових 
властивостей «герметичного мистецтва» – його соціокультурної адаптивності,  що 
зумовлює  стійке  існування  цього  феномена  до  наших  днів.  Аналіз  світоглядних 
аспектів алхімії в рефлексії класика виявляє  свідчення перебігу тривалих процесів 
підготовки змін світоглядної  парадигми  соціуму  –  симптоми  алхімічної  «Осені 
Середньовіччя»  з  її  поєднанням  «паростків»  нового  й  «плодів»  старого.  Твір 
свідчить  про  динамічний  та  суперечливий  характер  розвитку  феномена  алхімії, 
поєднує традицію з новаторством, виявляє тенденції, притаманні алхімічним творам 
пізніших часів. Чосерове двоїсте «внутрішньо-зовнішнє» бачення алхімії відбиває 
власну амбівалентність цього феномена, «консервативне новаторство», що виступає 

Ри
с.

 1
. К

ом
пл

ек
сн

а  
м

од
ел

ь 
со

ці
ок

ул
ьт

ур
но

го
 ф

ен
ом

ен
а 

за
хі

дн
о ї

 а
лх

ім
ії

 в
 с

оц
іа

ль
но

-ф
іл

ос
оф

сь
ко

м
у 

ви
м

ір
і



основою механізму реалізації його соціокультурної адаптивності. Феномен алхімії 
існує водночас принаймні у двох вимірах – внутрішньому і зовнішньому, і завдяки 
своїй двоїстій природі є здатним постійно змінюватися та лишатися незмінним.

Попри  критику  певних  аспектів  алхімії,  ставлення  Чосера  до  алхімічної 
доктрини  в  цілому  не  є  нігілістичним.  «Герметичне  мистецтво»  автор  скоріше 
ґлорифікує  –  стверджує  за  ним  статус  божественного  езотеричного  знання  й 
наповнює  оповідь  глибокими  алхімічними  алегоріями.  Їх  аналіз  здійснюється  в 
підрозділі 3.3. «Алхіміко-символічне тлумачення чосерових фігур».

Докладна  інтерпретація  тексту  виявляє  в  ньому  протиставлення  хибної  та 
істинної алхімії, руйнівної жаги золота – й трансмутації людської душі, співзвучної 
пізнішим закликам німецьких містиків.  Алхімічний дискурс поєднується з власне 
християнським:  герой-оповідач  не  лише  зазнає  оновлення  подібно  до  алхімічної 
речовини, а й стає на шлях спасіння душі, долаючи спокуси жадоби золота, себто 
фактично втілює ідеал, офіційно легітимований у суспільстві.

Зрештою образ середньовічної європейської алхімії в її сприйнятті сучасниками 
виявляється амбівалентним в етичному та аксіологічному плані:  від диявольської 
справи – до божественного Мистецтва, від шахрайства – до самовідданого пошуку 
Істини. Ці два ряди образів алхімії рівноправно співіснують у суспільній свідомості 
та  гротескно  віддзеркалюють  один  одного.  Проте,  як  свідчать  дослідження, 
можливість  трансмутації  не  заперечується,  а  навпаки,  визнається  як  утопія. 
Вочевидь,  саме  тут  слід  шукати  одну  з  причин  феноменальної  життєздатності 
алхімічних  міфологем  у  суспільстві,  і  розглянутий  приклад  соціокультурної 
рефлексії феномена західної алхімії є яскравим підтвердженням цієї тези.

ВИСНОВКИ

У  дисертаційному  дослідженні  розроблено  комплексну  модель 
соціокультурного феномена західної  алхімії  в  соціально-філософському вимірі.  В 
моделі концептуалізовано, зокрема, інваріантні соціально значущі ознаки, чинники 
діалектичного  розвитку  цього  феномена  в  суспільстві,  його  соціокультурну 
адаптивність,  на  основі  чого  запропоновано бачення  способу існування  алхімії  в 
сучасному  світі.  Аналіз  сутнісних  ознак,  специфіки  соціокультурного  буття  й 
трансформацій  феномена  алхімії  в  діахронному  вимірі  дозволив  дійти  таких 
висновків:

1.  Окрім  дещо  парадоксальної  з  погляду  сучасного  сцієнтизму  специфічної 
єдності  мистецтва,  науки  й  філософії,  афористичних  «фізики»  й  «етики», 
характерною рисою алхімії є «містико-фізична» амбівалентність. Зокрема, одним із 
прикладів  такої  амбівалентності  є  алхімічне  трактування  філософських  проблем 
необхідності  та  випадковості,  детермінізму  й  дива:  у  засадничому  алхімічному 
концепті трансмутації поєднано риси незбагненного божественного дива та цілком 
природного й закономірного явища. Алхімія водночас сакралізує й десакралізує світ, 
підриває в суспільстві віру в диво й разом із цим підживлює її.

Такі риси досліджуваного феномена уможливлюють поляризацію його оцінок у 
соціокультурних  рефлексіях,  яка,  на  нашу  думку,  видається  недоцільною. 



Принципову двоспрямованість цілей – перетворення матерії та вдосконалення духу, 
– вдало передано у визначенні алхімії Г. Шепардом як мистецтва звільнення частин 
Космосу від темпорального існування та  досягнення  досконалості,  яку становить 
для металів золото, а для людини – довголіття, безсмертя та внутрішнє звільнення.

Притаманна  алхімії  єдність  низки  форм  суспільної  свідомості  (перш  за  все, 
мистецтва, науки та філософії), «фізики» й «містики», матеріального та духовного є 
означеною дослідниками у різний спосіб – як «синтез» або як «синкретизм», але у 
жодному разі вона не є еклектикою. Нехтування якимось із компонентів «містико-
фізичної»  єдності  або  зведення  одного  компонента  до  іншого  загрожує 
невиправданими абераціями загальної картини явища – втратою тонкої специфіки 
західної  алхімії,  незвідної  ані  до  феноменів  науки  або  протонауки,  ані  до  низки 
духовних практик Сходу й Заходу.

2.  Виникнення  й  соціокультурне  буття  феномена  алхімії  є  детермінованими 
комплексом  умов –  культурних,  ментальних,  економіко-правових,  –  що  можна 
поділити  на  необхідні  та  достатні.  До  необхідних  умов  належать  наявність 
розвиненої  містико-фольклорної  традиції,  грошових  відносин,  консервативного 
психолого-методологічного базису й вкоріненого в ментальності соціуму прагнення 
універсального  знання.  У  свою чергу,  достатні  умови  включають  певний  рівень 
соціальної  стабільності  та  економічного  розвитку,  розвиток  книжкової  традиції, 
наявність світоглядних тенденцій десакралізації Природи та сакралізації Знання, що 
перебувають  у  суперечливій  єдності.  В  соціокультурний  простір  Європи  алхімія 
інтегрується внаслідок зовнішньої культурної дифузії, однак це відбувається лише 
тому, що в цей період там склався комплекс умов для його існування – забезпечено 
необхідний ґрунт для його соціального вкорінення та бурхливого розвитку.

Алхімія  Заходу  демонструє  принципову  єдність  як  філософська  традиція  та 
соціокультурний феномен, що не виключає розмаїття її конкретних проявів. Тісний 
взаємозв’язок і безпосередня спадкоємність у практично-операційному, умоглядно-
філософському та соціально-культурному вимірах між елліністичною, арабською та 
європейською алхімією дозволяють розглядати їх як ланки єдиної традиції й, отже, 
підтверджують гіпотезу  дослідження.  Таким чином,  виправданим та  доцільним є 
розгляд  соціокультурних  трансформацій  західної  алхімії  як  розвитку  єдиного 
феномена зі сталим сутнісно-інваріантним ядром, а не як послідовної зміни одних 
феноменів іншими.

3.  Відмінності  колективних  ментальних  установок  –  інтровертованої  позиції 
Сходу  та  екстравертованої  позиції  Заходу  –  обумовлюють  специфіку  проявів 
феномена  алхімії  в  ментальному  просторі  Старого  Світу.  Притаманне 
«герметичному мистецтву» бачення зв’язку природного та соціального, потреб та 
інтересів  діяльного  суб’єкта  відбито  у  прагненні  активного  перетворення  й 
удосконалення навколишнього світу людиною. Це є яскравим виразом загального 
екстравертованого характеру західної алхімії, що блискучо корелює з ментальними 
установками західного соціуму й наводить на думку щодо глибинної й неперехідної 
актуальності  алхімічних  міфологем  у  суспільній  свідомості  Заходу.  Специфіка 
західної  алхімії  полягає  також  у  гострій  суперечності  між  «внутрішніми»  та 
«зовнішніми»  чинниками  соціокультурного  буття  феномена:  відома  міра 



інтровертності  консервативно-езотеричних  засад  доктрини  накладається  на 
бурхливий  екстравертований  характер  колективних  ментальних  установок  і 
суспільного буття.

4.  Неодмінною  есенціальною  ознакою  феномена  алхімії  в  розмаїтті  його 
проявів,  пов’язаних  як  із  засадничими  концептами  філософського  каменя, 
трансмутації металів, еліксиру безсмертя або абсолютного знання, так і з похідними 
від  них ідеями,  конкретизованими в  алхімії  Заходу,  є  загальна  спрямованість  на 
здобуття  певного  необмеженого  ресурсу  –  матеріального,  темпорального, 
креативного  тощо,  –  який  має  глибоке  аксіологічне  наповнення  й  мислиться 
застосовним до всіх сфер соціального буття. Ці ідеї можна принципово узагальнити 
у  глобальне  прагнення  прориву  з  дискретно  детермінованого  світу  до  сфери 
безмежного.  Потужне  ментальне  живлення  цього  прагнення  видається  важливим 
фактором довготривалого існування феномена алхімії в соціокультурному просторі. 
На нашу думку, варто погодитися з твердженням К. Кедрова, що алхімічні пошуки 
філософського  каменя  і  таємниць  вічного  життя  не  можуть  «застаріти»  і  мають 
глобальне культурне значення.

Шлях  пошуків  безмежного  в  алхімії  є  двоїстим  завдяки  єдності  й  боротьбі 
тенденцій  сакралізації  Знання  та  десакралізації  Природи:  «кількісні»  раціональні 
тенденції  мислення,  вкорінені  в  суспільній  свідомості,  поєднано  з  прагненням 
містичного  осягнення  нескінченності  у  кількісному  та  якісному  вимірах,  де 
знімаються  обмеження  дискретно  детермінованої  реальності.  Навколо  цих  ідей 
конституюється сутнісно-інваріантне транстемпоральне ядро феномена алхімії, що 
зумовлює його глибинну ментальну та соціальну актуальність.

5.  Інваріантною  рисою  алхімії  на  всіх  етапах  її  трансформацій  є  містико-
езотеричний характер, натомість в інших аспектах феномен є лабільним і проявляє 
значну  соціокультурну  адаптивність.  Тут  має  місце  специфічна  релятивність 
«Scientia  immutabilis  –  Scientia  mutabilis»:  алхімія зазнає суттєвих трансформацій, 
але  в  парадоксальний  спосіб  незмінно  залишається  на  периферії  змінюваного 
соціокультурного  простору.  Однією  з  основ  механізму  реалізації  згаданої 
соціокультурної  адаптивності  видається  сформульований  нами  принцип 
«консервативного  новаторства»,  що  реалізується  у  широкому  спектрі  проявів.  З 
іншого боку, феномен західної алхімії існує водночас принаймні у двох вимірах – 
внутрішньому та зовнішньому, і завдяки своїй двоїстій природі є здатним постійно 
змінюватися та лишатися при цьому незмінним. В свою чергу, у своїй здатності до 
еволюції  з  одночасним  збереженням  традиційного  характеру  феномен  алхімії 
виявляє  подібність  до  фольклорних  явищ,  і  це  не  є  дивним,  оскільки  містико-
фольклорна традиція, прадавні  міфологеми та їх архетипічне підґрунтя в людській 
психіці є живильним корінням алхімії Заходу.

6.  Аналіз  трансформацій  західної  алхімії  в  діахронному  вимірі  виявляє,  що 
принципові зміни в її стані співвідносяться зі змінами глобальних соціокультурних 
епох.  Діалектичний  розвиток  феномена  зумовлено  протиріччями  зовнішнього  й 
внутрішнього  вимірів  та  комплексного  зовнішньо-внутрішнього  характеру.  До 
перших належать протиріччя між матеріально-технічним прогресом та ментальним 
консерватизмом у соціумі, між соціальною критикою та ґлорифікацією алхімії тощо; 



до других – між ірраціональним та раціональним началом у межах власне алхімії, 
натурфілософськими й антропоцентричними тенденціями; до третіх – суперечності 
між  закритим  містико-езотеричним  характером  доктрини  і  зовнішньою 
спрямованістю  широкого  спектру  алхімічних  ідей,  між  неоднозначним 
соціокультурним  сприйняттям  алхімії  та  концепціями  її  внутрішнього 
філософського дискурсу тощо.

Хоча  адаптивність  і  концептуальна  лабільність  західної  алхімії  забезпечує 
цьому феномену неперервне існування в європейському соціокультурному просторі, 
особливо  гостра  соціальна  актуальність  алхімії  припадає  на  перехідні  епохи, 
позначені  в  суспільстві  тими  чи  іншими  формами  кризи  раціональності, 
глобальними  зрушеннями  світоглядних  парадигм  і  аксіологічних  орієнтацій. 
Означені  трансформаційні  процеси  в  суспільній  свідомості  зрештою спонукають 
людей  наново  відкривати  «безодню  буття»,  зокрема  і  в  категоріях  алхімічної 
філософії  з  властивими  їй  певною  ірраціональністю  та  утопічністю,  багатим 
образно-міфологічним виміром та глибоким ментальним підґрунтям.

7.  Попри  незмінний  езотеричний  характер  та  автодефініції  «герметичне 
мистецтво»  або  «незмінне  вчення»,  алхімія  не  лише  не  є  відокремленою  від 
загальних  соціокультурних  процесів,  а  й  сама  відіграє  роль  певного  чинника 
соціокультурного  буття.  Зокрема,  ідеї  алхімії  були  й  залишаються  привабливою 
темою для  відображення й  переосмислення у  творах  мистецтва,  а  взаємодія  між 
алхімією та  художньою літературою може  бути  охарактеризованою як  своєрідна 
конвергенція цих соціокультурних феноменів. Герменевтичний аналіз тексту одного 
з  показових  алхіміко-поетичних  творів,  «Оповіді  Слуги  каноніка»  англійського 
поета Дж. Чосера, дозволив дослідити зовнішні й внутрішні протиріччя феномена 
європейської алхімії в міжчассі Високого та Пізнього Середньовіччя. Виявлено не 
лише неоднозначність соціального сприйняття алхімії, а й ознаки її специфічного 
«консервативного  новаторства»,  симптоми  своєрідної  алхімічної  «Осені 
Середньовіччя»:  віддзеркалено  глибинні  процеси  підготовки  майбутніх 
світоглядних  змін  феномена  західної  алхімії  у  соціально-філософському  вимірі. 
Чосерове двоїсте «внутрішньо-зовнішнє» бачення алхімії відбиває власну сутнісну 
амбівалентність  цього  соціокультурного  феномена  –  синкретичної  реальності,  де 
парадоксально збігаються протилежності.

8.  Завдяки  дії  низки  чинників  –  консервативним  тенденціям  людської 
ментальності,  специфіці  алхімічного  мислення  з  його  архетипічними  засадами, 
вираженим  в  алхімії  споконвічним  прагненням  прориву  до  сфери  безмежного  у 
кількісному  та  якісному,  матеріальному  й  духовному  вимірах,  –  герметичне 
мистецтво  зрештою  не  заміщується  модерною  наукою,  а  займає  власну  нішу  в 
соціокультурному  просторі  Заходу.  Нині  роль  езотеричних  і  позанаукових 
феноменів у житті суспільства не є знівельованою, а образ алхімії як альтернативи 
модерній раціональності набуває нової актуальності в контексті критики кризових 
тенденцій сучасної цивілізації Заходу. Попри певний період занепаду, герметична 
традиція  не  перервалася,  а  феномен алхімії  не  зник і  в  XX – XXI ст.  продовжує 
існувати й розвиватися.



9.  Згадані  факти  дозволяють  піддати  сумніву  усталену  думку  щодо  певної 
кореляції  між  алхімією  та  Середньовіччям  або  ж  переосмислити  усталену 
концепцію алхімії як «феномена середньовічної культури» шляхом реінтерпретації 
поняття  «Середньовіччя»  в  дусі  М. Бердяєва –  як  циклічно  повторюваного  типу 
«нічної»  епохи,  альтернативного  «денним»  епохам  панування  раціоналізму.  В 
такому  прочитанні  алхімію  дійсно  можна  назвати  типово  середньовічним 
феноменом.  У  світлі  концепцій  Нового  Середньовіччя  (М. Бердяєв,  У. Еко) 
закономірними  виглядають  тенденції  зростання  оцінки  соціальної  значущості 
феномена  алхімії  та  його  ролі  в  сучасній  культурі,  прикладом  чого  є,  зокрема, 
сплеск музеєзації алхімічної спадщини, що спостерігається в останні десятиліття.

Так само закономірними ці тенденції бачаться і з дещо іншої перспективи – при 
розгляді  сьогодення  в  контексті  суперечливих «містичних сутінок» елліністичної 
доби  або  ранньомодерного  соціально-філософського  проекту  Розенкрейцерського 
Просвітництва,  що  формально  можуть  не  належати  до  Середньовіччя,  проте 
становлять приклади своєрідного «medium aevum» у гранично широкому розумінні 
«перехідної епохи» соціокультурних і світоглядних трансформацій.

Втрата віри у всемогутність науково-технічного прогресу, потреба наукового та 
соціально-філософського  осмислення  старої  спадщини,  формування  глобального 
інформаційного  простору  забезпечують  умови  для  існування  феномена  алхімії  у 
новій формі, адекватній вимогам змінюваного соціокультурного простору, – у формі 
впливової андеґраундної субкультури в сучасному світі.
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АНОТАЦІЇ

Родигін К.М. Феномен західної алхімії в соціально-філософському вимірі. – 
Рукопис.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  філософських  наук  за 
спеціальністю  09.00.03  –  соціальна  філософія  та  філософія  історії.  –  ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія 
Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2016.

В  дисертаційному  дослідженні  запропоновано  комплексну  соціально-
філософську  модель  феномена  західної  алхімії.  Розглянуто  специфіку  цього 
феномена в контексті низки форм суспільної свідомості, колективних ментальних 
установок  Сходу  та  Заходу;  виокремлено  комплекс  умов  його  соціокультурного 
буття.  Визначено  аксіологічно  значущу  есенціальну  ознаку  алхімії  –  прагнення 
прориву з дискретно детермінованого світу до сфери безмежного. Виділено чинники 
трансформацій та діалектичного розвитку західної алхімії. Переосмислено уявлення 
щодо способу існування цього феномена в соціокультурному просторі українського 
Бароко  в  контексті  тенденцій  інтелектуального  розвитку  Європи.  Показано 
зростання  соціальної  актуальності  алхімії  у  перехідні  епохи,  позначені  кризою 
раціональності,  зрушеннями  аксіологічних  орієнтацій.  Виявлено  значну 
соціокультурну  адаптивність  феномена,  засновану,  зокрема,  на  принципі 
«консервативного новаторства», прояви якого досліджено шляхом герменевтичного 
аналізу.  Показано,  що  згадана  соціокультурна  адаптивність  забезпечує  існування 
феномена алхімії у формі андеґраундної субкультури в сучасному соціумі.



Ключові слова: алхімія, Захід, безмежне, ментальні установки, соціокультурна 
адаптивність, «консервативне новаторство», андеґраундна субкультура.

Родыгин  К.М.  Феномен  западной  алхимии  в  социально-философском 
измерении. – Рукопись.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  философских  наук  по 
специальности  09.00.03  –  социальная  философия  и  философия  истории.  –  ГВУЗ 
«Переяслав-Хмельницкий  государственный педагогический университет  имени 
Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2016.

В  диссертации  предложена  комплексная  социально-философская  модель 
феномена западной алхимии.  Показано,  что  алхимии свойственно специфическое 
единство  ряда  форм  общественного  сознания,  в  частности,  науки,  искусства  и 
философии.  Характерной  чертой  алхимии  является  «мистико-физическая», 
материально-духовная амбивалентность, делающая ее несводимой ни к феноменам 
науки и протонауки, ни к ряду духовных практик Востока и Запада. Алхимия Запада 
демонстрирует  принципиальное  единство  как  философская  традиция  и 
социокультурный феномен, что не исключает разнообразия ее частных проявлений.

Выделен  комплекс  условий  социокультурного  бытия  феномена  алхимии  – 
культурных, ментальных, экономико-правовых. К необходимым условиям относятся 
наличие развитой мистико-фольклорной традиции, товарно-денежных отношений, 
консервативного  психолого-методологического  базиса  и  укорененного  в  социуме 
стремления  к  универсальному  знанию.  Достаточные  условия  включают 
определенный  уровень  социальной  стабильности  и  экономического  развития, 
развитие  книжной  традиции,  наличие  противоречивых  мировоззренческих 
тенденций десакрализации природы и сакрализации знания.

Рассмотрена специфика западной алхимии в контексте различия коллективных 
ментальных установок «интроверсии» Востока и «экстраверсии» Запада. Присущее 
западной  алхимии  видение  связи  природного  и  социального,  потребностей  и 
интересов  действующего  субъекта  отражено  в  стремлении  к  активному 
преобразованию  мира  человеком  и  блестяще  коррелирует  с  ментальными 
установками  западного  социума,  что  наводит  на  мысль  о  непреходящей 
актуальности  алхимических  мифологем  в  общественном  сознании  Запада.  Также 
западной алхимии характерно противоречие между «внутренними» и «внешними» 
факторами  ее  социокультурного  бытия:  известная  мера  интровертности 
консервативно-эзотерических  оснований  доктрины  накладывается  на 
экстравертированный характер ментальных установок и общественного бытия.

Определена  аксиологически  значимая  эссенциальная  черта  алхимии  – 
направленность  на  прорыв  из  дискретно  детерминированного  мира  в  сферу 
безграничного.  Ряд идей алхимии можно обобщить в стремление овладеть неким 
неограниченным ресурсом –  материальным,  темпоральным,  креативным и  т.д.,  – 
который мыслится применимым ко всем сферам общественного бытия. Вокруг этих 
идей конституируется инвариантное и транстемпоральное ядро феномена алхимии, 
обусловливающее его глубинную социальную актуальность.



Рассмотрены  социокультурные  трансформации  западной  алхимии  в 
диахронном  измерении,  выделены  факторы  ее  диалектического  развития. 
Переосмыслены  представления  о  способе  существования  этого  феномена  в 
социокультурном  пространстве  украинского  Барокко  в  контексте  тенденций 
интеллектуального  развития  Европы.  Показано  возрастание  социальной 
актуальности алхимии в переходные эпохи, отмеченные кризисом рациональности, 
сдвигами мировоззренческих парадигм и аксиологических ориентаций. 

Инвариантным признаком алхимии на всех этапах ее трансформаций является 
мистико-эзотерический  характер,  но  в  других  аспектах  феномен  лабилен  и 
проявляет значительную социокультурную адаптивность, основанную на принципе 
«консервативного  новаторства».  Герменевтическому  анализу  проявлений  этого 
принципа на материале первоисточников посвящен отдельный раздел диссертации.

Показано,  что благодаря упомянутой социокультурной адаптивности алхимия 
не  исчезает  и  не  замещается  модерной  наукой.  Утрата  веры  во  всемогущество 
научно-технического прогресса, потребность в научном и социально-философском 
переосмыслении  наследия  прошлого,  формирование  глобального 
информационнного пространства обеспечивают существование феномена алхимии в 
форме андеграундной субкультуры в современном социуме.

Ключевые  слова: алхимия,  Запад,  безграничное,  ментальные  установки, 
социокультурная  адаптивность,  «консервативное  новаторство»,  андеграундная 
субкультура.

Rodyhin  K.M.  The  phenomenon  of  Western  alchemy  in  the  social  and 
philosophical dimension. – Manuscript.

Dissertation for the Candidate degree in philosophic sciences on speciality 09.00.03 – 
social  philosophy  and  philosophy  of  history.  –  Hryhorii  Skovoroda State  Pedagogical 
University of Pereiaslav-Khmelnytskyi. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2016.

In the dissertation, the author proposes a complex social and philosophical model of 
the Western alchemy phenomenon. The specifics of this phenomenon in the context of a 
number of social consciousness forms as well as collective mental settings of the East and 
the  West  are  considered.  The  complex  of  sociocultural  existence  conditions  of  the 
phenomenon is described. The author defines a significant axiological and essential feature 
of alchemy as a desire of the breakthrough from the  discrete deterministic world to the 
sphere of  infinite.  The  dialectical  development  factors  of  the  Western  alchemy  are 
considered. The existence way conception of this phenomenon in the Ukrainian Baroque 
sociocultural  area  within  the  context  of  European  intellectual  development  trends  is 
reconsidered. A rise of the social relevance of alchemy in the transitional periods of the 
rationality  crisis  and  axiological  alterations  is  shown.  The  significant  sociocultural 
adaptability of the phenomenon is revealed. It is based particularly on the “conservative 
innovation”  principle  whose  manifestations  are  studied  by  means  of  hermeneutical 
analysis.  The  author  states  that  the  mentioned  sociocultural  adaptability  provides  an 
existence of alchemy as an underground subculture in the modern society.

Key  words:  alchemy,  the  West,  the  infinite,  mental  settings,  sociocultural 
adaptability, “conservative innovation”, underground subculture.


