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ДО АВТОРІВ І ЧИТАЧІВ
ЖУРНАЛУ
«НАУКА. РЕЛІГІЯ.
СУСПІЛЬСТВО»
Новий номер журналу «Наука. Релігія. Суспільство» виходить у непростий для науки час.
Сьогодення прийнято характеризувати як стан
«постправди» — стан, що є викликом власне науковому світогляду. Вчені, а разом з ними і більшість цивілізованих людей вірили не просто в
наявність істини, а в те, що істина є однією і єдиною. Життя під сигнатурою імперативу об’єктивної істини образно і переконливо висловив Леонардо да Вінчі: «... там, де кричать, там істинної
науки немає, бо істина має одне єдине рішення, і коли воно оголошене, суперечка припиняється
назавжди». Наука — це не тільки стратегія пізнання і соціальний інститут. Сучасну західну культуру можна уподібнити всеосяжній дослідницькій програмі, яка склалася з усіма своїми досягненнями і заборонами навколо пошуку істини. «Постправда» ж кидає виклик універсальному
розуму, який став принципом побудови глобального людства, веде до втрати віри у наявність
істинного порядку природи і впевненості у цивілізаційній місії науки.
Уточнення процедур верифікації або фальсифікації тут не виправить справи, тому що наука
як шлях до істини з точки зору постправди не є цивілізаційною максимою. У повсякденному науковому житті цей факт виявився в індексах цитованості, імперативі комерційної віддачі досліджень,
ідеологізації наукового пошуку і т. д. Сказане прямо стосується і нашого видання: чи повинні вчені
гнатися за показниками, що піддаються калькуляції, чи головним для них має залишатися ідеал
істини? Чи можна, підкорюючись глобальним наукометричним вимогам і критеріям, зберегти незалежність національних наукових досліджень? Ці та подібні питання аж ніяк не марні.
Утім, глобальні питання, які сьогодні стоять перед наукою взагалі, ще більш драматичні.
Чи зуміє вона зберегти статус культурної домінанти, чи відступить перед лицем партикулярних
альтернатив, які повертають людство до «допросвітницького» стану? Що буде з виробленими науковою цивілізацією «метафізичними» установками — світоглядом, ідентичністю, ціннісними,
етичними, економічними і політичними принципами? Навіть зниження соціального (загальнокультурного) значення науки позначиться на авторитеті соціальних інституцій, легітимованих
її колишнім статусом. Однак, більшою мірою, криза універсального розуму позначиться на тих
соціальних інституціях, авторитет яких спирався на світовий порядок, що відкривався універсальному розуму, — системі універсальних цінностей, рівних прав і свобод, загальній історії і
прогресу. Ці структури, практики, інституції перебувають під ударом. Схоже, що ми сьогодні
усвідомлюємо лише наслідки (нехай і яскраві) цієї глобальної трансформації. Тому, прагнучи до
нових наукових публікацій, підвищуючи індекси цитування тощо, будемо пам’ятати про значущість національних досліджень, а також культурного значення того пошуку істини, який колись
викликав до життя і саму науку.
Заступник головного редактора журналу,
проф. О. В. Білокобильский
2018 № 2
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДИСКУСІЇ
Як експеримент, редакція розпочинає публікації текстів, що презентують
результати міждисциплінарних досліджень, «непрофільних» філософських,
релігієзнавчих і теологічних роздумів авторів
зі сфери точних наук, природознавства тощо.
Сподіваємося, що це допоможе розширити горизонти обговорюваних проблем
і стимулювати наукову дискусію.
УДК 231.12

A.I. Shevchenko
Institute for Artificial Intelligence Problems of the Ministry of Education and Science and
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

I SHOULD NOT BE MISTAKEN IN CHOOSING MY WAY

If I am the only sinner on Earth asking God to forgive and save me from death, as
well as free me from the bondage of the dark forces, He, I believe, will come to Earth just
for me alone and redeem me by His blood from the bondage of the devil, taking my sins,
infirmities and diseases and nailing them to the Cross with His body. Die and rise again
for me alone…

God has a plan, or rather a future life script for each man even before his birth.
According to the analysis of the Holy Books and scientific results in the field of biophysics,
it was concluded that information about the present, future and past human life was
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recorded in the memory of the Tree of Life (Fig. 1) (in active, at least threedimensional
matrix). After a human life entered into another dimension of time and space, the created
active matrix went into passive state (before judgment).
If to consider that about 7 billion people live on Earth at the present time, about
7 billion of threedimensional active matrices are in the active state in the Tree of Life. At
the same time the Tree of Life contains more than hundreds of billions of such matrices in
an inactive state with information about people who left their earthly life.
The structure of the Tree of Life is very similar to the structure of a real tree, with its
vertically developed genealogical branches.

Fig. 1. A total twodimensional image of threedimensional matrices of the Tree of Life
in a fixed time
Modern people do not have information about the number of children born by
Adam and Eve (assuming that there were many of them, as they could not violate God’s
instruction: “be fruitful and multiply...”). The Holy Books describe the life of only those
their children who significantly influenced the course of Earth’s civilization in a positive
or negative aspect, as well as those who fixed their genealogical connections from Adam
to Jesus of Nazareth:
God → Adam… → Abraham…→ Moses…→ David…→ Joseph… → Jesus of
Nazareth → Jesus Christ → born again man in Christ … → modern, spiritual, loving,
intelligent and material man

6
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Fig. 2. A life plan for each man recorded in the threedimensional matrix, and its
information inside view at a fixed time
Fig. 2 shows a threedimensional active matrix created by God for each man before
his birth, and its imaginative inside view, where x, y are coordinates of twodimensional
space, t is a time coordinate. W = F (x, y, t), W is a state of matrix as a function F of space
coordinates x, y, and time t. At the point 0 (the time of a human embryo’s birth, as a
result of the interaction of male and female germ cells) the gene constructs his physical
body, which forms a construction plan, as well as function of material bodies and spiritual
systems of a future human being. This plan (script) is created by God in view of human
free will. Therefore, we can conclude that this is not a deterministic matrix, but the matrix
drawn up by God in accordance with probabilistic laws.
In parallel with God’s matrix, the devil builds his own matrix, where he records
information and knowledge, which he is going to use against a man, determining for him
a wrong way of life, much different from the way offered by God.
Filling of an active matrix with human information, knowledge, conditioned and
unconditioned reflexes, depends only on personal choice. A man can live according
to God’s plan, or devil’s plan, or his own plan. A combination of influence of all three
matrices on a man’s life may exist at the same time. God awarded a human with one of His
functions – free will. Therefore, He limited His impact on a human. According to this law,
a man received advantage over angels. Angels are auxiliary spirits without free will, i.e.
freedom in decisionmaking. According to this law, God allowed a man to take any action
in his sole discretion, for example: to believe or in their Creator or not; to love or not to
love His children but his brothers and sisters. He gave the opportunity to build man’s life
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on his personal conviction. According to this law, God can influence on a spiritual and
physical body of a particular man only at his request or with his consent. God builds a
matrix of a particular human, taking into account knowledge and prediction of how this
man will influence his own life, and life of society, Earth, and Universe.

Matrix drawn
up by God

Matrix drawn
up by the devil

Matrix drawn
up by a human

Fig. 3. Functional scheme of human interaction with God and the devil
The devil is also a spirit. That’s why he can interact with a particular man in accordance
with his will, or influence on a man through the channels of his mind and soul. They open
for the devil automatically when a man has fear, stress, cruelty, irritability, evil, envy, as
well as during man’s violation of spiritual and moral laws, transmitted to people through
Jesus Christ.
The man, who built a matrix based on his life prediction without God, is not able
to live according to it without the participation of the devil. It is because the devil works
against him during 24 hours a day, night and day, months and years, without rest and
fatigue. The devil considerably surpasses human knowledge about the primary source of
life, including the knowledge of good and evil. He obtained this knowledge at the same
time when the first people stole it.
A man doesn’t have the opportunity and enough power to resist the devil without the
help of God. Therefore, in any situation without God, he loses the fight against the devil.
The God, who operates solely within the law of love, goodness and justice, is not able to
help a man, as already noted, without his request, even if a man is sick, or he can die and
needs help.
8
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The devil also obeys the laws established by God, and has no right to violate them.
However, he uses his knowledge against a man in order to accomplish his objectives
against God. Therefore, in order to join a particular person in his rebel troops, the devil
uses knowledge of past, present and future of human life. He rearranges accents, which
raise doubts and mistrust of God, that God is not so loving and fair. The devil sends these
thoughts to a man’s mind, and a man perceives them as his own thoughts or desires, and
often agree with them.
The conclusion: a man, who built his life plan (script) without God, definitely, after a
certain time, will live according to the devil’s script, being sure that he lives according to
the plan drawn up by himself or God.
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УДК [523+524.6+524.8+551.21+551.24+552.6+556](2-17::2-23)

В. В. Чернюк
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Rzeczpospolita Polska)

БІБЛІЯ Й АСТРОНОМІЯ
ПРО БУДОВУ ЗЕМЛІ ТА ВСЕСВІТУ

Представлено порівняльний аналіз текстів Біблії та вчення сучасної астрономії
про Землю та Всесвіт. Основні положення цих джерел інформації стосовно будови нашої планети та космосу співпадають. При цьому, Біблія написана на 2-3 тисячі років
раніше, ніж зроблено відповідні відкриття в астрономії. Це свідчить про достовірність
повідомлень СвятогоПисьма.
Ключові слова: Біблія, астрономія, будова Землі, Сонячна система, структура
Всесвіту

У вищих навчальних закладах Радянського Союзу обов’язковою була дисципліна «Науковий атеїзм». Студентів інформували, що Біблія [1] складається з 66
оповідань, які написані чотирма десятками авторів протягом 1550 років у різних
місцевостях. При цьому наголошувалось, що ці біблійні «міфи» не узгоджуються
між собою. Однак, ніхто не заявляв, що математика є безсистемною, бо її писали
сотні людей упродовж тисяч років [2]. У той же час, перші великі вчені Нового часу
М. Копернік, Й. Кеплер, Г. Галілей, І. Ньютон, Б. Ріман, котрі заклали основи сучасної астрофізики, у своєму світогляді спирались на Біблійні знання, будучи впевненими, що Всесвіт є повним гармонії, оскільки створений Зодчим, Який любить по10
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рядок [3]. Філософсько-світоглядний аналіз астрофізики, що сформувалась після
О. Фрідмана, показав необхідність комплексного поєднання фізичного та метафізичного пояснення походження й еволюції Всесвіту [4].
Мета статті: показати, що Біблія є достовірним джерелом знань.
«На нічому Він землю повісив». Біблія [1] повідомляє: «Він над порожнечею
північ простяг, на нічому Він землю повісив» (Йов 26:7). Книга Йова1, з якої взяті
ці слова, написана у ІІ тисячолітті до Р. Х. Однак, люди не хотіли вірити, що Земля
перебуває в просторі, не опираючись ні на що. Азіати, наприклад, придумали, що
Земля спирається на слонів, а ті — на черепаху, котра плаває (рис. 1, а). Європейці
ж «поклали» її на великі рибини (рис. 1, б). Не виключено, що автори цих моделей
вірили в свої «наукові» теорії, які були запропоновані значно пізніше, ніж написана
книга Йова.

б
)

а
)

Рис. 1 Колишні моделі Землі:
а – азійська; б – європейська
Звичайно, можна будувати різні схеми розміщення Землі в просторі. Проте,
істина — одна, і відома вона була ще з часів Йова. Однак, люди не змогли її сприйняти та належним чином оцінити.
«Не як порожнечу її створив». Біблія сповіщає: «Бо так промовляє Господь,
Творець неба. Він той Бог, що землю вформував та її вчинив, і міцно поставив її;
1 Окремі дослідники припускають, що книга Йова написана до виходу євреїв з Єгипту, що відбувся у 1450 р. до Р. Х. За давніми єврейськими переказами, цю книгу створив Мойсей (у період
з 1490 по 1410 р. до Р. Х.), що найвірогідніше. Модерні критики вважають, що за стилем викладу
її можна віднести до часу царів Давида й Соломона (1055-975 роки до Р. Х.) [5, с. 209, 504;  6, с.
249;  7, с. 470].
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не як порожнечу її створив, на проживання на ній Він її вформував. Я Господь,
і нема більше іншого Бога!» (Іс. 45:8). Пророк Ісая, діяв у 745-695 роках до Р. Х.
[6, с. 288].
У Сонячній системі Земля розташована в найоптимальнішому місці для існування життя. Середня відстань між Землею та Сонцем рівна 149,6 млн. км (цю відстань взято за астрономічну одиницю довжини а. о.). За ближчої відстані на Землі
була би зависока жара, за дальшої – надмірний холод.
Магнітне поле Землі утримує атмосферу від здування її сонячним вітром, тобто потоком іонізованих частинок, випромінюваних сонцем. Без магнітного поля
Земля втратила б атмосферу. Земля – це єдина планета Сонячної системи, котра має
повітряну оболонку. Атмосфера Землі утримує і зберігає тепло, що надходить від
Сонця. Завдяки цьому, в процесі зміни дня і ночі не буває особливо різких переходів
від жари до холоду, як на Місяці. Атмосфера оберігає Землю від «бомбардування»
метеоритами й космічними частинками та рятує все живе від впливу радіації.
Так само, як у Галактиці Чумацький Шлях Сонячна система займає положення,
найсприятливіше для життя. Вона у невеликому спіральному рукаві Оріона (рис. 2).
Він — єдиний з усіх рукавів, який не втягується своїм кінцем у чорну діру, що в центрі Чумацького Шляху. Сонце віддалене приблизно на 25 тисяч світлових років2 від
центру Галактики, що густо наповнений зірками. За меншої відстані, останні, при
близькому проходженні повз Сонячну систему, могли б дестабілізувати її гравітаційну рівновагу. Окрім того, інтенсивне випромінювання галактичного ядра могло
би знищити життя на Землі. Чорна діра, що є в центрі Галактики, живиться зірками та планетами, втягуючи їх у себе по спіральних траєкторіях. За одну годину
вона може перемолоти до розміру атомів шість планет, таких як Земля. На сьогодні,
лише рукав Оріона разом із Сонячною системою, як це видно з рис. 2, позбавлені
такої долі.

Рис. 2
Схема Галактики Чумацький Шлях
(із Землі не проглядається темна
ділянка по той бік галактичного ядра)
2 Світловий рік – це шлях, який долає сонячний промінь за час, рівний земному року.
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В останні роки, європейським космічним телескопом «Планк» виявлено дивну
завісу з надвисокочастотного туману навколо ядра нашої галактики. Призначення
цієї ширми мікрохвильової природи астрофізики поки-що не в силі зрозуміти та
пояснити.
Багато суперечок викликало питання щодо утворення поясу астероїдів (рис.
3). Він відділяє внутрішні планети Сонячної системи (Меркурій, Венеру, Землю та
Марс) від зовнішніх планет (Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна). Спочатку астрономи вважали, що пояс астероїдів утворився в результаті руйнування планети, яку
розірвала гравітація Юпітера.

Рис. 3 Схема розташування поясу астероїдів у Сонячній системі
Згодом з’ясувалося, що астероїди — це залишки протопланетної речовини,
котра так і не стала планетою і ця речовина є найстарішою в Сонячній системі.
Істотні відмінності хімічного складу різних астероїдів виключають можливість їх
походження з одного тіла. Кількість астероїдів близька до 580 тисяч штук. Є серед
них і малі планети, наприклад Церера. Її діаметр 950 км. На пояс астероїдів покладено функцію захисту Землі від випадкових космічних тіл, які в площині планетарних орбіт летять до Сонця. Раніше, ніж впасти на Землю, ці космічні тіла повинні
по спіральній орбіті пролетіти по усій довжині поясу астероїдів (рис. 4). Є велика
ймовірність того, що, зіткнувшись з якимось із астероїдів, вони роздробляться на
дрібніші частини, а ті, влетівши з великою швидкістю в атмосферу Землі, згорять
від тертя об повітря (метеори). Лише великі уламки не встигають згоріти (метеорити). Це, на щастя, трапляється рідко.
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Рис. 4 Схема руйнування космічного тіла-зайди в поясі астероїдів
(траєкторія тіла спіральна)
Розташування орбіт планет і поясу астероїдів практично в одній площині
створює надійний захист Землі від зіткнення з випадковими космічними тілами.
Планети-гіганти (рис. 5) також є охоронцями Землі, оскільки своїми потужними гравітаційними полями притягують до себе та знищують випадкові космічні
тіла. Прикладом є комета Шумейкерів-Леві. Ще до наближення до Юпітера сили
гравітації цієї планети-велетня розірвали комету на частини з розмірами до 10 км
у поперечнику, розтягнувшись ланцюжком на 200 тис. км. У липні 1994 р. усі фрагменти комети врізалися в атмосферу Юпітера зі швидкістю 64 км/с [8, с. 339]. Логічно, що магнітне поле Землі разом з її атмосферою, а також пояс астероїдів і планети-гіганти, є елементами системи космічного захисту нашої планети.
На околицях орбіти крайнього з газових гігантів Нептуна розташований пояс
Койпера, який має тороподібну форму таку, як камера велосипедного колеса. Пояс
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Койпера був відкритий у 1992 році. Він приблизно в 20 разів ширший від поясу
астероїдів і, орієнтовно, в 100 раз масивніший від останнього. Пояс Койпера є динамічно стабільним. Найбільший з відомих об’єктів пояса Койпера — це Плутон.
Його екваторіальний діаметр 2390 км. Трохи менша — Еріда: 2330 км. Хаумеа і Макемаке мають однакові діаметри, рівні по 1500 км, Харон — 1207 км (для порівняння, діаметр Землі 12756 км). Вважається, що в поясі Койпера є кілька тисяч тіл з
діаметром більшим ніж 1000 км, близько 7000 — з поперечником понад 100 км і, як
мінімум, 450 тисяч тіл з діаметром, який перевищує 50 км.

Рис. 5 Планети Сонячної системи: перше зліва — Сонце, після нього — Меркурій,
Венера, Земля, Марс, далі більші — Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і, найменша,
крайня справа — Плутон (планета з поясу Койпера).
З причини сил гравітації, в Космосі відсутні прямолінійні траєкторії. Тіло, котре буде рухатись з окраїн Сонячної системи до Сонця, зробить, щонайменше, один
виток у поясі Койпера, та ще один, у поясі астероїдів (див. рис. 4). Є велика ймовірність зіткнення космічного зайди хоча б з одним із тіл у поясі Койпера, а його уламків – з тілами пояса астероїдів. Уламки, утворені там, які досягнуть Землі, згорять
у її атмосфері (метеори).
Замикає Сонячну систему сфера, котра відома під назвою хмари Оорта (рис.
6). Її околиці простягаються на 50-100 тисяч а. о. від Сонця, тобто приблизно на
один світловий рік. Хмара Оорта ділиться на внутрішню, що має форму тора та
лежить у площині траєкторій планет, і зовнішню, кулясту, розташовану на границі
сфери гравітаційного впливу Сонця (див. рис. 6). Внутрішня тороподібна частина
хмари Оорта названа хмарою Хілса, оскільки Джек Хілс у 1981 році припустив її існування. Маса тіл хмари Оорта істотно перевищує масу тіл пояса Койпера. Припускають, що сферична частина хмари Оорта містить кілька більйонів (більйон — це
або мільйон мільйонів) ядер комет з розмірами, що перевищують 1,3 км. Середня
відстань між кометами рівна кільком десяткам мільйонів кілометрів.
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Вважалось, що гало, котре оповиває нашу галактику, представлене безсистемним рухом окремих старих неяскравих зірок з малою масою та з кулястих їх
скупчень, кожне з яких містить до мільйона зірок. Нещодавно виявилось, що Чумацький Шлях оповитий двома гало: внутрішнім і зовнішнім (рис. 7). Внутрішнє —
трохи плескате. Воно обертається навколо центру Галактики зі швидкістю 220 км/с
(близькою до швидкості руху Сонячної системи). Зовнішнє гало за формою подібне
до сфери й обертається навколо Галактики зі швидкістю на 50 км/с більшою, причому, в строго протилежному напрямку, порівняно з внутрішнім гало.

Рис. 6 Схема хмари Оорта (тороподібна хмара Хілса оточує пояс Койпера та розташовані усередині нього орбіти планет і пояс астероїдів)
Отож, системи захисту Землі такі:
І. Заслони Землі:
а) магнітне поле; б) атмосфера; в) пояс астероїдів; г) планети-гіганти.
ІІ. Оболонки Сонячної системи:
а) пояс Койпера; б) пояс Хілса; в) сфера Оорта.
ІІІ. Оболонки Чумацького Шляху:
а) внутрішнє плескате гало; б) зовнішнє сфероїдне гало.
16
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Рис. 7 Підсистеми Чумацького шляху:
I сфероїдне гало; II – плескате гало, III – диск, IV пласка стара підсистема,
V – пласка молода підсистема
Варто додати, що Чумацький Шлях включає біля 400 млрд. (400.109 або чотириста тисяч мільйонів) зірок. Число галактик у нашому Всесвіті близьке до 2 більйонів (2.1012 або два мільйони мільйонів). Однак, Творець веде постійний контроль
за усім цим господарством: «вираховує Він число зорям, і кожній із них дає ймення» (Пс. 146:4). Усі вони перебувають у гармонії: «Коли б Він до Себе забрав Своє
серце, Свій дух, і Свій подих до Себе забрав, всяке тіло погинуло б вмить, а людина
повернулася б на порох!..» (Йов 34:14-15).
«Початковий порох всесвіту». Цар Ізраїлю Соломон записав такі слова від
імені мудрості: «Господь мене мав на початку Своєї дороги, перше чинів Своїх,
спервовіку,… Народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше за пагірки,
коли ще землі не вчинив Він, ні піль, ні початкового пороху всесвіту. Коли приправляв небеса я була там, …» (Прип. 8:22, 25-27). Отже, 3000 років тому у Біблії було
сказано не просто про порох Всесвіту, а про «початковий порох всесвіту», котрий
існував до появи Землі. У книзі Йова, що написана тоді ж, а то й раніше (див.
примітку 1) розшифровується призначення початкового пороху всесвіту: «Хто мудрістю хмари зрахує, і хто може затримати небесні посуди, коли порох зливається
в зливки, а кавалки злипаються?» (Йов. 38:37-38). Тут чітко вказується на хмари та
небесні посуди.



2018 № 2

Наука. Релігія. Суспільство

17

БІБЛІЯ Й АСТРОНОМІЯ ПРО БУДОВУ ЗЕМЛІ ТА ВСЕСВІТУ

«Словом Господнім учинене небо, а подихом уст Його все його військо». (Пс.
32:6). При читанні слів «подихом уст Його» може виникнути аналогія з теорією
Великого вибуху. Згідно з нею, Всесвіт виник близько 13,7 мільярдів років тому
внаслідок космічного вибуху і з тих пір розширюється. Теорія Великого вибуху
не більш переконлива, ніж інші альтернативні теорії, яких є багато. Більше того,
спостереження, що заперечують «стандартну модель Всесвіту, що розширяється»,
ігноруються [9].
«Він небо простяг, мов тканину тонку». Пророк Ісая ще 2700 років тому сповістив, що Земля кругла, а небо тонке: «Він той, хто сидить понад кругом землі … Він
небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув Він його, мов намета на мешкання»
(Іс. 40:22). Отже, небо розтягнуте, мов намет на мешкання. Він захищає людину від
негоди з верху та з усіх боків. З цієї причини намет не є площиною, однак тонкий. За
сучасними уявленнями, наш Всесвіт замкнений, з додатною кривиною. Він безмежний, але має скінченний об’єм. Безмежність такого простору означає відсутність
країв. Наприклад, поверхня Землі ніде не кінчається. У неї немає країв, але її площа
скінченна і може бути просто обчислена [10].
«Земля із води та водою складена». «Бо сховане від тих, хто хоче цього, що
небо було на початку, а земля із води та водою складена словом Божим» (2 Пт. 3:5).
Відомо, що молекула води складається з двох атомів водню (Hydrogenium3 (Н)) та
одного – кисню (Oxygenium (О)). Кисень є найпоширенішим елементом у земній
корі. Його ваговий вміст становить 49 % від маси кори планети Земля [11].
Водень посідає першу позицію у періодичній системі елементів і є найпоширенішою речовиною у Всесвіті [11]. Серед загального числа атомів у Космосі на водень припадає біля 88,6 % від їх кількості (приблизно 11,3 % складають атоми гелію,
частка всіх інших разом узятих елементів сягає 0,1 %) [12, с. 11]. Таким чином, водень є основним складником зірок і міжзоряного газу. Решта відомих частинок матерії утворилась у надрах зірок. Небесні світила, завершивши цикл свого існування, скидають у довкілля власні верхні шари з первинною матерією4, утвореною в
їх надрах. Вона є будівельним матеріалом для наступних генерацій зірок і планет.
Вважається, що Сонце – це зірка третього покоління з високим вмістом металів.
Воно утворене з речовини, котра збагачена важкими елементами, що виникли в
надрах зірок першої й другої генерації. Земля з’явилася значно пізніше. При її створенні уже існували не тільки зорі, а й позаземні мешканці: «4 Де ти був, коли землю
основував Я? Розкажи, якщо маєш знання! … 7 коли разом співали всі зорі поранні
та радісний окрик здіймали всі Божі сини?» (Йов. 38:4, 7).
3 Латинський термін hydrogenium походить від давньогрецьких слів ὕδωρ   вода і γεννάω – народжую, й означає «той, який породжує воду».
4 Також при потраплянні зірок у чорні діри їхня речовина подрібнюється до плазми й викидається в Космос, де стає будівельним матеріалом для наступних генерацій небесних тіл.
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«Він острови підіймає». «Таж Він острови підіймає, немов ту пилинку!»
(Іс. 40:15). На планеті Земля островів багато. Частина з них виникла внаслідок
виверження вулканів. Найбільшим вулканічним островом на Землі є Ісландія
– «Крижана країна». Полярне коло проходить неподалік від її північного узбережжя. Протяжність острова зі сходу на захід дорівнює 500 км, а з півночі на
південь — 310 км. Загальна площа Ісландії 103 тис.км2. Населення близько 325
тисяч осіб.
Другий за площею – вулканічний острів Гаваї, що мовою місцевих мешканців означає «Великий острів». На третьому місці — острів Балі. Сумарна площа
поверхні усіх океанських вулканічних островів Землі перевищує площу Європи.
Кожен з них є вершиною підводної гори, що утворилася в результаті виверження
підводного вулкана.
Вулканічні острови виникають і ростуть у наш час теж. У Королівстві Тонга,
що у Тихому океані, 16 січня 2015 року з’явився новий острів завдовжки кілометр,
завширшки – два (рис. 8).
Окрім вертикального переміщення земної кори, людство протягом своєї історії
спостерігає горизонтальний дрейф континентів.

Рис. 8 Виникнення
вулканічного острова
у Тихому океані
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«Земля змінюється, мов та глина печатки» (Йов. 38:14). Читаємо в Біблії:
«А Еверові народилося двоє синів: ім’я першому Пелеґ 5, бо за днів його поділилась земля» (Бут. 10:25). Ім’я Пелеґ на івриті означає «розколення, розділення» [6, с. 1002]. В першій Книзі Хронік про цю подію написано так: «ім’я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля» (1 Хр. 1:19). Інформація з книги
Йова: «Земля змінюється, мов та глина печатки» (Йов. 38:14) проливає додаткове світло на згадану вістку з Бут. 10:25 і 1 Хр. 1:19. Текст Йова розшифровує
слова: «за днів його поділилась земля» (Бут. 10:25) та надає перевагу такій точці зору. Пелеґ жив у той час, коли континент Пангея (це слово грецькою мовою
означає «вся Земля») розколовся на нинішні континенти (рис. 9).

Рис. 9. Континент Пангея
Сучасні вимірювання показують, що річний дрейф континентів становить
3-4 см. Згідно з теперішніми уявленнями, кора планети переміщається (плаває) по
рідкій мантії. Ми не в змозі дати вичерпної інформації про цей процес. У Біблії з
цього приводу подано такі слова: «Так говорить Господь: Так як небо вгорі незміриме, і не будуть досліджені долі основи землі …» (Єр. 31:37).
Людство поповнює свої знання про космос і Землю. Однак, обрії нерозгаданого відходять все далі в мегакосмос і все глибше в наносвіт. Тож стає зрозумілою
суть слів Еклезіяста: «і коли я побачив усякий чин Бога, тоді я пізнав, що не може
людина збагнути чину, під сонцем учиненого! Тому скільки людина не трудиться,
щоб дошукатись цього, то не знайде, і коли й мудрий скаже, що знає, не зможе
5

Пелеґ – на єврейській мові означає “поділ, розділ” [1, с. 18; 5, с. 1002]
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знайти!...» (Екл. 8:17).
«Потоки, вони повертаються, щоб знову плисти». Близько трьох тисяч років
тому пророк Соломон написав: «Всі потоки до моря пливуть, але море — воно не
наповнюється: до місця, ізвідки пливуть, ті потоки, вони повертаються, щоб знову
плисти!» (Екл. 1:7). Сьогодні в цьому тексті ми бачимо явище природи, що відоме
під назвою «кругообіг води». Наукове пояснення цьому процесу дано тільки двісті
років тому.
«Третє небо». Царю Соломону належать слова: «Бо чи ж справді Бог сидить на
землі? Ось небо та небо небес не обіймають Тебе, що ж тоді храм той, що я збудував?» (1 Цар. 8:27; 2 Хр. 6:18). Тут говориться про «небо та небо небес». Однак,
Біблія повідомляє ще й про «третє небо». Апостол Павло пише: «Я знаю чоловіка в
Христі, що він чотирнадцять років тому — чи в тілі, не знаю, чи без тіла, не знаю,
знає Бог — був узятий до третього неба» (2 Кор. 12:2).
Небом традиційно називають ту частину Всесвіту, котру ми бачимо очима без
допомоги телескопів. Це, ясна річ, зірки нашої галактики — Чумацького Шляху.
За останніми даними, їх там біля чотирьохсот мільярдів ( ). Тоді, «небо небес» –
це Всесвіт, який складається з множини галактик. Їх кількість у нашому Всесвіті,
за найновішими підрахунками астрофізиків, близька до двох більйонів (тобто два
мільйони мільйонів). Наш Всесвіт або «небо небес» це тільки одна з багатьох куль,
що зображені на рис. 10. І тепер про «третє небо». Воно являє собою множину Всесвітів, які контактують між собою й утворюють Мегавсесвіт. Математики теоретично доводять існування Мегавсесвіту.

Рис. 10 Схема Мегавсесвіту:
кулі – це окремі Всесвіти, кожен з яких складається з мільярдів галактик
Інші Всесвіти впливають різним чином на наш Всесвіт. Наприклад, у 2008 році
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група фахівців NASA під керівництвом астрофізика О. Кашлінського виявила дивну поведінку 1400 віддалених галактичних скупчень. Усі вони летять зі швидкістю
1000 км/с до кордонів нашого Всесвіту. Це велике переміщення названо «Темним
потоком» [13].
«Від краю землі до крайнеба». США готуються послати у 2030 році перших
переселенців на Марс. Планується еміграція на супутники Юпітера. Творець передбачив такі переміщення людей: «І тоді Він пошле Анголів і зберуть Його вибраних
«від вітрів чотирьох, від краю землі до крайнеба» (Мр. 13:27). Остання фраза «від
краю землі до крайнеба» стосується, ясна річ, переселенців на інші планети.
Висновки. Основні положення Біблії й астрономії стосовно будови Землі та
космосу співпадають. Астрономія підтверджує, що з великим запасом міцності та
з багатьма ступенями захисту створена Земля – дім людини. Оскільки Біблія написана на 2-3 тисячі років раніше, ніж зроблено найвагоміші відкриття в астрономії,
котрі її підтверджують, то повідомлення Святого Письма про будову Землі та Всесвіту є автентичними й достовірними.
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В. В. Чернюк
Библия и астрономия о строении Земли и Вселенной
Представлен сравнительный анализ текстов Библии и учения современной астрономии о Земле и Вселенной. Основные положения этих источников информации о строении нашей планеты и космоса совпадают. При этом Библия написана на 2-3 тысячи
лет раньше, чем сделано соответствующие открытие в астрономии. Это свидетельствует о достоверности сообщений Священного Писания.
Ключевые слова: Библия, астрономия, строение Земли, Солнечная система, Вселенная
Volodymyr Cherniuk
The Bible and astronomy on the structure of the Earth and of the Universe
Comparative analysis of texts of the Bible and the doctrine of modern astronomy concerning
the Earth and the Universe is presented. Main principles of these sources of information about
the structure of our planet and Cosmos coincide. Though, the Bible had been written 2-3
thousand years before the corresponding discoveries in astronomy were made. This indicates
the authenticity of text from the Holy Scripture.
Key words: Bible, astronomy, structure of Earth and of Solar system, structure of
Universe
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МІСТО ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ
ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ЛЮДИНИ:
ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКОЇ ТИПОЛОГІЇ
ТА КУЛЬТУРИ

У статті розглянуто основні теоретико-методологічні підходи до аналізу та визначення феномену міста в контексті культури. На основі досліджень
історичних типів міст Фернана Броделя, типології міст Люїса Мамфорда, теорії
міських горизонтів Спіро Костофа, досліджень залежності культури та міської
форми Амоса Рапопорта, «духу міста» Юрія Лотмана та міського способу буття за Харві Коксом зроблено спробу артикулювати проблему відповідності форми міста культурній епосі та уявлень про неї при складанні міських типологій у
соціально-філософських та урбаністичних дослідженнях. У висновках зазначено,
що названі дослідники намагалися перенести акцент з послідовного опису характерних рис тієї чи іншої історичної та прив’язаної до неї культурної епохи на
зміни міського способу життя. Підсумовано, що, відповідно до затребуваності
городянами, на перший план виходить різний набір міських елементів, які переформатовують міський простір та виступають детермінантами життя городян.
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Актуальність. Нещодавно представники європейських країн прийняли декларацію про «baukultur» – культуру створення урбанізованого середовища.
Популярність концепції «bаukultur» спричинила ряд потрясінь, які переживає
сучасна європейська спільнота: це і міграційні виклики, і наростаюча туристична
криза, і кліматичні зміни, що тягнуть за собою зміни у виробництві та способі життя.
Через усвідомлення важливості того, що побудоване середовище відображає і
зберігає культурні цінності, у тому числі через культурну спадщину, актуалізуються
і дослідження того, яким чином у міському плануванні та в компонентах, з яких
складається місто (міських структурах: архітектурі, значущих місцях, комунікаціях,
публічних і приватних просторах), зашифрований культурний код європейського
суспільства.
Якби була необхідність відтворити місто, з чого б почали городяни? Архітектори
почали б від плану, а городяни − від образу вже знайомого їм міста. Механізм
такого відтворення, як сакралізацію дійсності, докладно пояснив у «Міфі про вічне
повернення» Мірча Еліаде [8]. Реальним, доступним для взаємодії, людина вважає
відтворене за вже знайомим зразком – за архетипом. Цікаво, як спільноти, зокрема міські спільноти, відчувають, що епоха змінилася? Чому вчора найважливішим
місцем у місті був майдан, а сьогодні – торгівельний центр? Зрозуміти, що це за код,
як він змінювався, допоможе дослідження того, як саме структурується міський
простір, які саме місця в місті важливі для міських жителів, як вибудовується їх
ієрархія, і які атрибути притаманні місту (європейському місту).
Мета статті: артикулювати проблему відповідності форми міста культурній
епосі та уявленням про неї при складанні міських типологій у соціальнофілософських та урбаністичних дослідженнях.
Огляд джерел. Стаття зосереджується на концепціях філософів, теоретиків
культури, семіотиків культури, архітекторів, істориків міста та крос-культурних
дослідників Фернана Броделя [1], Льюїса Мамфорда [10], Спіро Костофа [9], Амоса
Рапопорта [11; 12], Юрія Лотмана [4] та Харві Кокса [3], у яких викладено чи загально
окреслено методологію віднесення міст до окремих культурних чи історичних
типів. Огляд класичних праць щодо виникнення та розвитку міст підштовхує нас до
висновку, що коли ми намагаємося зафіксувати міські зміни в історичній чи культурній
перспективі, то йтиметься саме про форму існування міста. Класифікації та типології
залежать від критеріїв, але, якщо дослідник ставить за критерій відповідність
культурній епосі, логічно було б припустити, що перелік культурних форм міст
міг би мати якийсь сталий й типовий вигляд. Проте, дослідження з різноманітних
26

Наука. Релігія. Суспільство

2018 № 2

К. Л. Гуржи
перспектив все ще відкривають нові грані цього предмету. Що стосується українського
соціально-філософського урбаністичного дискурсу, тут останніми роками питання
міста все частіше порушується через його ідентифікаційні, антропологічні, гендерні
чи просторові виміри. Ця проблематика у фокусі робіт таких вчених, як С. Шліпченко
[7], М. Препотенська, Г. Фесенко, О. Мусієздов [5], М. Карповець, Ф. Тихомирова [6].
Названі роботи не вичерпують переліку авторів, що займаються дослідженнями
міської тематики: всі вони розглядають місто в контексті культури, але фіксуємо
лакуну у дослідженнях, прямо присвячених комплексному та послідовному викладу
генези ідеї міста в зв’язку з культурою.
Виклад основного матеріалу. Той факт, що міське середовище має постійно
оновлюватися, щоб не вступати в протиріччя з життям людей, робить міста різними,
не схожими одне на одне. Але водночас, Фернан Бродель помітив міську рису, яка
спільна для абсолютно всіх міст, проте спричиняє глибокі відмінності у вигляді –
«всі вони продукт своїх цивілізацій. У кожного з них був прототип» [1, с. 436].
Історичні типи міст Фернана Броделя. Французький історик Фернан
Бродель пропонує містоцентричний погляд на європейську цивілізацію. Він
визначає місто як нову долю світу. «Коли воно виникає, приносячи писемність,
то відкриває двері тому, що ми називаємо історією» [1, с. 413]. Ф. Бродель,
співставляючи різні цивілізацій, робить висновок, що «лише дві цивілізації в
широкому масштабі створювали міста із заплутаною та безладною забудовою –
це країни ісламу та середньовічний Захід» [1, с. 428]. Бродель, приділяючи багато
уваги становленню міста, формулює правило, яке не знає виключень: місто існує
як місто лише на контрасті зі способом життя, що є більш низьким, ніж його:
«щоб існувати йому [місту] потрібно було панувати над якою-небудь «імперією»
нехай навіть крихітною» [1, с. 414-415]. Тут мова йде про міські мережі та міські
ієрархії: місто саме по собі, за Броделем, не могло б зберегти та забезпечити себе,
його життєздатність підтримували системи міст, що формувалися навколо «містасонця» на кшталт Лондона чи Амстердама.
Фернан Бродель виділяє три основні історичні типи міст Заходу: «міста
відкриті, тобто такі, що не відрізнялися від своїх околиць, чи, навіть, змішувалися
з ними (А); міста, замкнені в собі, закриті, стіни яких більшою мірою визначали
межі сутності, ніж володінь (В); міста, якими опікувалися через різноманітні
форми підпорядкування правителю та державі (С)» [1, с. 444 – 445]. Першому типу
відповідають міста античного зразка, відкриті у бік своїх селищ. Закритий тип міста
уособлює середньовічне місто, як самодостатня та зосереджена на собі одиниця.
«Потрапити за його укріплені стіни було рівнозначним перетину державного
кордону зараз… Селянин, який відірвався від землі та досяг міста, одразу ж
перетворювався на іншу людину» [1, с. 445]. Третьому типу міст відповідали перші
міста сучасного типу [1, с. 448-449].
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Дослідник робить акцент на тому, що типології міст не відображають повною
мірою те, що «розвиток міст завжди був виразом того чи іншого суспільства, яке
накладало на нього обмеження як з середини так і ззовні». Тож варто враховувати
особливості життя цих міських суспільств.
Отже, Бродель пропонує бачення розвитку не якогось окремого міста, але
логіки розвиту західних міст. Він виділяє такі риси цього процесу як складання
міських ієрархій, в яких села та передмістя, менші міста підпорядковуються
більшим. На виникнення системи міст впливав розвиток швидкості подорожей.
Міста закладалися для зручності на відстані не далі ніж день у дорозі. Проте, це не
заперечувало торгівлі на далекі відстані. Бродель наголошує на першості та величі
міст відносно державних утворень.
Типологія міст Льюїса Мамфорда, спрямована на те, щоб визначити сутність
міста, відповідаючи на питання: «Що таке місто?». У вступі до «Культури міст»
Люїс Мамфорд пише: «Місто – це точка максимальної концентрації влади та
культури спільноти» [10, с. 3]. У місті задіяними є фактори, що сприяють взаємодії,
необхідності кооперації та комунікації, спільності. Це призвело до «...створення
загальної моделі поведінки та спільних фізичних структур для різних родових та
професійних груп, що утворювали місто» [10, с. 6].
Автор вибудовує типологію міст за наступною схемою: середньовічне місто (з
ХІІ – ХVII сторіччя); місто епохи Барокко (з XVII – XVIІI сторіччя); індустріальне
місто ( з XІX – ХХ сторіччя). Кожен з названих типів міст відрізняється своїм закріпленим у його формі адекватним тодішній сучасності культурним кодом.
Зосереджуючись на середньовічному місті, Л. Мамфорд намагається
співставити його з сучасним йому містом й пише, що «...в облаштуванні міста
ми усвідомлюємо, що наші … відкриття в мистецтві планувати міста … лише
повторюють у термінах наших власних соціальних потреб загальні місця
середньовічної практики» [10, с. 14]. Центральне місце церкви, або собору – це
ключ до планування середньовічного міста. Така споруда була найвищою в місті,
вона відкидала тінь на інші будівлі, вона височіла над ними як «...символ відносин
між священними та мирськими справами» [10, с. 54].
Наступним типом міста Мамфорд називає барокове місто. Його основною
рисою була організація суспільного життя, відповідно до таких категорій, як
«закон», «порядок», «одноманітність», появи регулярної армії та бюрократичного
прошарку. На міському плануванні це позначилося через новий тип вулиці – авеню,
прямої, що дозволяє швидко рухатися [10, с. 97], розв’язання проблеми руху містом:
у місті втілювалася нова концепція простору [10, с. 91]. Також виникла ієрархія
вулиць: першорядні, головні вулиці та другорядні вулиці. Це викликало ще більше
розділення на класи: вищі — на головних вулицях, нижчі – на вторинних.
Загалом, для даної розвідки важливим здобутком Л. Мамфорда є обґрунтування
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відповідності типів міст формам соціального життя. У вступі Мамфорд привертає
увагу до міської амбівалентності, розташування міста між природним та
штучним, до міста, яке дає культурну форму (можливості для надання людських
рис природному середовищу) та матеріалізує у постійних колективних формах
людський (культурний) спадок.
Міські горизонти Спіро Костофа. Дослідник як нейтральну саму по собі
розглядає міську форму, що набуває значень для городян через культурний вплив.
Основне питання, на яке історик архітектури шукає відповідь, це питання про те,
як і чому міста набули тієї форми, яку вони мають. С. Костоф розрізняє «створені»
(ville crèèe) та «спонтанні» (ville spontanèe) форми міст. [2, с. 252]. Перші підпорядковані плану, отже не вимагають довгих років становлення і вводяться під
контролем влади. Другі – спонтанні міста для Костофа випадкові, є результатом
розвитку в часі, на них впливає ландшафт та повсякденне життя городян.
У дослідницькій концепції С. Костофа виділяють центральну тему – лінію
міського горизонту, що має особливе значення для міста [2, с. 253]. Міський горизонт,
міський профіль відбиває специфіку процесів, що перебігають у містах. Історично
міські горизонти відображали колективні символи міст. Міста всіх описів та періодів
високо підіймають різноманітні міські пам’ятки, демонструючи віру, силу чи
досягнення [9, с. 282]. Раніше «...горизонт будувався від башт бога до башт людини,
але тепер ситуація перевернулася» [2, с. 253]. Відбувається приватизація горизонтів,
спочатку індустріалізація змінила традиційні міські горизонти промисловими, а
потім взагалі право формувати горизонт міста відходить до приватних заможних
корпорацій [2, с. 254].
Міський спосіб буття в поглядах Харві Кокса. Американський теолог та автор
теорії урбанізації в теологічному аспекті звертається до терміну французького
філософа Моріса Мерло-Понті, що позначає особливий спосіб буття, «maniere
d’etre». Кокс відзначає, що йдеться про «...певний погляд на світ, притаманний всьому
поколінню» [3, с. 24], який позначений впливом сучасної секулярної урбаністичної
культури. Місто для Кокса – мирський град, а його maniere d’etre автор розділяє на
форму (соціальний компонент) та стиль (культурний аспект).
Також Кокс вибудовує ланцюжок культурних епох, які створили відмінні
способи спільного життя людей. Сучасну епоху Кокс називає технополіс,
констатуючи з’єднання технічного та політичного компонентів; це поєднання
створило основу для виникнення нового культурного стилю. Епохи, що
передують технополісу, Кокс виділяє на основі притаманних їм форм соціального
устрою та умовно називає епохами племені та міської спільноти. Дослідник
наголошує, що на шляху від племені до технополіса культура міської спільноти
все ще зберігається навколо центрів урбаністичної цивілізації. Цю тяглість
Харві Кокс констатує через втілення за допомогою матеріалів доби технічного
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метрополісу (скла і бетону) та через характерні для нього ритми та індивідуальні
риси того, що розпочало своє існування ще в Афінах та Александрії [3, с. 25].
Сучасна людина певною мірою одночасно належить культурам племені, міської
спільноти та технополісу.
Також Кокс визначає питаманну кожній з виокремлених епох роль релігії,
зазначаючи її залежність від економічного та соціального розвитку: «Коли людина
змінює знаряддя своєї праці та методи роботи, змінює способи виробництва та
розподілу життєвих благ, людина також змінює і своїх богів» [3, с. 27]. Тому ці різні
епохи, як різні форми суспільства, символізуються різними релігіями чи системами
вірувань.
Зв`язок культури та форми Амоса Рапопорта. У книзі «Форма дому
і культура» дослідник визначив практичний предмет свого дослідження –
«традиційну» архітектуру (vernacular (or folk, or popular) architecture) [11, с. 1], що
загалом відображає традицію поколінь будувати так, а не інакше. Аналізуючи багатий фактичний матеріал з повсякденного життя, наприклад, уявлення американців
про ідеальний будинок, дослідник резюмує, що визначальним тут залишається
тісний зв`язок між культурою та формою [11, с. 128]. Адже, хоч які б були сучасні
інженерні та архітектурні зразки та пропозиції, ідеальним будинком американці
вважають колоніальну форму будинку [11, с. 132], її використовують у рекламі, такі
будинки малюють діти, це – символ будинку як він є.
Рапопорт, послуговуючись теорією «genre de vie» французького географа Макса
Сорра (Max Sorre), висунув гіпотезу, що «...форма будинку – це не просто результат дій
фізичних сил чи випадкових факторів, це – послідовність цілого спектру соціальнокультурних факторів у найширшому значенні» [11, с. 47]. Дослідник підсумовує,
що будинки і поселення – це фізичне втілення genre de vie (всі культурні, духовні,
матеріальні та соціальні аспекти, що мають вплив на форму), й саме це складає їх
символічну природу. Ця здатність міського простору виступати символом також
знаходить свій відбиток у міській формі. Амос Рапопорт зазначає цікаву контроверзу,
пов’язану з поглядом на сакральне в місті. Дослідник пише про «дві альтернативні
системи правил», два різні види простору: абстрактний геометричний простір та
священний простір. Перший пасує американському середньому простору, другий
відрізняється від профанного простору, використовуючи якусь космічну модель
або прототип, щоб зробити себе придатним для життя. Але знаходить спільний
переріз для обох просторів: «обидві вищезгадані просторові категорії являють
собою символічний простір. Насправді, абстрактний геометричний простір є
таким же символом Америки дев`ятнадцятого століття, яким для стародавнього
китайського міста є священний простір» [12, с. 12-13].
«Дух» міста за Юрієм Лотманом. Свою статтю «Архітектура в контексті
культури» Ю. Лотман розпочинає з амбівалентності архітектурного простору.
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З одного боку він моделює універсум, з іншого – сам моделюється універсумом.
Збудований світ структурує весь світ у цілому, але, одночасно, людина відтворює
в ньому свої уявлення про глобальну структуру світу [4, с. 409]. Саме місто, що
цілком створене людиною, стає образом такого світу [4, с. 415].
Розмірковуючи про історичні реконструкції в місті, намагання відтворити
чи імітувати щось, що належало іншим культурним епохам, Лотман згадує
прислів’я російських старовірів про те, що церква не в дерев’яних колодах, а в
ребрах, ілюструючи важливість неперервності культури. Протягом сторіч будівлі
міст неминуче змінюються, замінюються, також змінюється і обличчя міста. Але
місто залишається собою через «дух», який Лотман розшифровує як систему
архітектурного символізму [4, с. 416-417]. Цей «дух», за Лотманом, також складає
контекст міста, є загальною структурою міста, яку ми можемо сприймати через
архітектурну форму.
Відмінне від представлених вище бачення міста як культурної форми пропонує
Олексій Мусієздов, який розглядає дане питання в контексті міської ідентичності,
спираючись на концепцію «культурних інсценувань» Іоніна. Дослідник акцентує
на тому, що щоб відтворювати суспільні відносини − їх потрібно спочатку засвоїти.
Таке засвоєння відбувається в процесі соціалізації через ідентифікацію з певними
культурними зразками [5, с. 123]. Тож місто, а точніше міська культура, стає
джерелом таких значень для ідентифікації.
Висновки. У різні культурні епохи піднесення зазнавали різні міста. Це може
вказувати на те, що життя саме в них відповідало «культурному мінімуму», якого
вимагав конкретний час. Детально подивившись, що саме втілюється в міській формі
через архітектуру та планування, можемо побачити, що дослідники намагалися
перенести акцент з послідовного опису характерних рис тієї чи іншої історичної та
прив`язаної до неї культурної епохи на зміни міського способу життя. Такий спосіб
дослідження позначений відходом від поглядів на розвиток міста як еволюцію
міста від античного до сучасного. Розглянуті праці наводять на думку, що місто є
рівним самому собі у кожну з таких епох. Міські простори не просто змінювалися
за наказом міської влади чи муніципалітету, такі зміни виходили з повсякденної
практики. Відповідно до цього, змінюється закладене в середньовічній європейській традиції заплутане місто з чітким сакральним центром, що втілював релігійний
світогляд та робив міський простір «реальним». У кожну наступну культурну епоху
«реальним» його робили інші центри, тому важливо звернути увагу на два моменти:
1) у різні періоди – це різні набори міських елементів, горизонтів, різний «дух»,
«maniere d’etre» чи «genre de vie»; 2) згадуючи про втілений культурний символ чи
ведучи мову про об’єкти міської культури, зазначені автори не просто виділяли їх,
відповідно до затребуваності городянами у відповідний час, а повсякчас описували
їх як детермінанти життя городян.
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В статье рассмотрены основные теоретико-методологические подходы к
анализу и определению феномена города в контексте культуры. На основе исследований исторических типов городов Фернана Броделя, типологии городов
Льюиса Мамфорда, теории городских горизонтов Спиро Костофа, исследований
зависимости культуры и городской формы Амоса Рапопорта, «духа города» у
Юрия Лотмана и городского способа бытия по Харви Коксу, сделана попытка артикулировать проблему соответствия формы города культурной эпохе и представлениям о ней при составлении городских типологий в социально-философских и урбанистических исследованиях. В выводах отмечается перенос акцента
с последовательного описания характерных черт той или иной исторической и
привязанной к ней культурной эпохи, на исследования изменения городского образа жизни. Подытожено, что согласно востребованности горожанами на первый план выходит разный набор городских элементов, которые переформати-
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руют городское пространство и выступают детерминантами жизни горожан.
Ключевые слова: городская типология, культурная форма города, архетипы в городе
The article deals with the main theoretical and methodological approaches to the analysis
and definition of the city’s phenomenon in the context of culture. Based on the such research as:
the historical types of cities by Fernand Braudel, the typology of the cities by Lewis Mumford, the
theory of the urban horizons by Spiro Kostof, the study of the dependence of culture and urban
form according to Amos Rapoport, the «spirit of the city» by Yuri Lotman, and the urban way
of life according to Harvey Cox, an attempt was made to articulate the problem of matching
the city’s form the cultural epokh in the formulation of urban typologies in socio-philosophical
and urban studies. In the conclusions it is noted that according to the demand of cityzeens, a
different set of urban elements, which reformat urban space and act as determinants of the lives
of citizens, comes out to the fore.
Keywords: urban typology, cultural form of the city, archetypes in the city
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УКРАЇНСЬКА РЕЦЕПЦІЯ ГЕРОЇЧНОГО ЧИНУ
ЯК ДУХОВНО-ПРАКТИЧНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ

Розглядається персоналістична інтерпретація героїзму і героїчного чину
як релігійного та суспільно-громадського феномену представниками національного відродження кінця ХІХ – початку ХХ ст., такими як М. Грушевський,
І. Франко, О. Потебня. Зазначено, що в українському культурному дискурсі цей
феномен набуває дієвого, активно-творчого й інспіруючого характеру, у ньому
актуалізуються богоподібність, свобода, сила, розум, воля, цілеспрямованість,
взірцевість, що утворюють цілісне ядро духовної особистісної енергії й особистісної дії (чину).
Ключові слова: героїти, героїчний чин, героїзм, особа, дух, активність,
наука

Слово «герой» є спільним для слов’янських і германо-романських мов: в
англійській – «Hero», білоруській – «герой», болгарській – «герóй», македонській –
«хероj», німецькій – «Heróe», російській – «герой», сербохорватській – «хѐрōj»,
словенській – «herój», словацькій – «heroj» і «hѐros», чеській – «heroj» і «heros»,
польській – «heros», французькій – «hѐros». Воно було запозичене безпосередньо
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з грецької мови, в якій слово «ἥρως» означало вождя, воїна, героя, напівбога
(народженого від бога і людини) і було спорідненим з латинським «servo» – стережу,
бережу, охороняю [1, с. 500; 2, с. 79–80]. Очевидно, етимологія слова «герой» є
спільною для багатьох європейських народів і свідчить про актуалізацію в героїзмі
як культурному феномені двох планів: по-перше, релігійного – через проявлення
генетичного зв’язку героя-напівбога з трансцендентною сферою; по-друге,
суспільно-громадського – через зв’язок героя-вождя і героя-воїна з інститутом
влади. Якщо говорити про наукову рецепцію, то обидва плани розроблялися у
працях з дослідження міфу, присвячених різним аспектам ініціації героя, таких
видатних учених, як Джеймс Фрейзер, Роберт Грейвс, Джозеф Кемпбелл, Курт
Хюбнер і Мірча Еліаде, що репрезентують англо-, німецько- й франкомовну культури.
Натомість нам важливо з’ясувати українську рецепцію культурно-історичного
феномену героїзму і не тільки наукову, хоча почнемо з неї, а саме з інтерпретації
феномену героїзму Михайла Грушевського. У першій в українському науковому
дискурсі праці з соціології «Початки громадянства: (ґенетична соціольоґія)»
(1921), розглядаючи головні фактори, що вплинули на формування так званої
«класової держави», яка постала після занепаду родинно-племінної організації
суспільства, учений говорить про вирішальну роль «індивідуалістичного способу думання» [3, с. 292]. Подолання колективістських тенденцій індивідуалістськими спричинило глибокі зміни в психологічних підставах релігійного життя:
безперсональний, пантеїстичний тотемний культ поступився місцем богам, створеним за людським взірцем. Як зауважує М. Грушевський, ці боги «становлять
властиво вищу катеґорію тих героїв, сильних індивідуальностей, які ідеалізує
людська думка, концентруючи і углублюючи на певних індивідуальних образах
те, що давніше розвивалось в широкій, слабо індивідуалізованій верстві предків»
[3, с. 293]. Йдеться про культ героїв, у якому ідеалізовані індивідуалізовані герої
уподібнюються богам, набуваючи їх надприродної сили і свободи. Герої дають
приклад і окреслюють мету тим, хто має силу і хоче цей приклад наслідувати. Своїм
розумом і волею герой творить світовий порядок, він не служить суспільності, а
повеліває нею. Така зміна в релігійній свідомості виявляється однією з причин
розшарування суспільства на тих, хто має упорядковувати життя і тих, хто
має їм підкорятися. Говорячи про індивідуалізацію людської енергії та дії як
загальну тенденцію цієї епохи, проявлену в пошуках «сильної індивідуальності»,
«героїчного елементу», М. Грушевський приходить до думки про доцільність
персоналістично обумовленої влади, її концентрації, скріплення й інтенсифікації
в одній особі, яка «може краще об’єднати ріжнорідні елементи влади (релігійні,
воєнні, економічні), зв’язати, злити в однім акті своєї волі та використати його
енергію якнайповніше» [3, с. 294].
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Цю думку підтримує Арсен Річинський у книзі «Проблеми української релігійної
свідомості» (1933), екстраполюючи її безпосередньо на український культурноісторичний матеріал. Український релігієзнавець зазначає, що у ІХ столітті
варяги запровадили в Києві «варязький Олімп», який творили «боги з виразними
особистими рисами» (виділення. – А. Р.) [4, c. 104]. Це дало вельми позитивні наслідки, оскільки персоналістично обумовлена релігія виступила організуючим,
державотворчим чинником Київської держави. Сприяючи зростанню авторитету
князя та правлячих верств, вона заклала психологічні передумови сильної княжої
влади, прищепила українцям хист до впорядкування, дисципліни та ініціативи у
суспільному житті [4, с. 105]. Отже, йдеться про зачатки традиції державотворчого
чинника та політичної нації.
Як бачимо, наукова інтерпретація М. Грушевського імпліцитно включає обидва
аспекти культурно-історичного феномену героїзму – суспільно-громадський
і релігійний, однак виявляє їх персоналістично в ракурсі генези релігійної
свідомості та державотворення, а не з погляду теорії міфу чи міфологеми ініціації.
В персоналістично витлумаченому М. Грушевським понятті героїзм актуалізується
його ідеальний характер, богоподібність, свобода, сила, розум, воля, цілеспрямованість, взірцевість, що утворюють цілісне ядро людської духовної особистісної
енергії та особистісної дії (чину). По суті, йдеться про проявлення в українському
національному світогляді героїчного чину як способу існування особи.
В українській мові є особливе дієслово «героїти», яке розкриває національнокультурну специфіку феномену героїзму, виявлену як у художньо-естетичній,
так і науково-філософській сферах. Усі ми його знаємо з дитинства, зі шкільної
лави: «Любов к отчизні де героїть, / Там сила вража не устоїть, / Там грудь сильніша од гармат, / Там жизнь – алтин, а смерть – копійка, / Там лицар   – всякий
парубійка, / Козак там чортові не брат». Це 94 строфа V частини «Енеїди» (1798)
Івана Котляревського. В українській лексикографії словникова стаття, пов’язана зі
словом «героїти», включає лише одне лексичне значення – надихати геройськими
почуттями [5, с. 233]. Тобто, йдеться про дієвий, активний та інспіруючий характер
феномену героїзму.
Глибинна семантика цього дієслова розгорнулась у двох, на перший погляд,
далеких одне від одного творах, що з’явилися в українській культурі майже
одночасно, напередодні модерністичної доби українського відродження, яка, згідно з
хронологією Івана Лисяка-Рудницького, охоплює період від 1890-х до Першої світової війни. Саме за часів модерністичної доби під впливом поступу національної
свідомості, віддзеркалюваного в еволюції історичної науки, починає формуватися
ідея незалежної української держави та політичної української нації. Переломною у
цьому процесі, на думку І. Лисяка-Рудницького, стала значна за кількісними й якісними досягненнями діяльність історика М. Грушевського та його школи [6, с. 184–189].
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Перший із зазначених творів – це написана 1880 року поезія «Гімн» (Вічний
революціонер), яка виконує функцію прологу до монументальної збірки Івана
Франка «З вершин і низин», що видавалася двічі – у 1887 і 1893 роках. Другий
– стаття Олександра Потебні «Вплив поезії. Героїзм» з праці «Із записок з
теорії словесності», надрукованій по смерті автора у 1905 році. Матеріали цієї
статті викладалися професором Потебнею в курсі лекцій з теорії словесності
у Харківському університеті у 1880-х рр., про що свідчить у своїх спогадах його
колишній студент В. І. Харцієв [7, c. 354, 367, 372–373].
У назві «Гімн» І. Франко визначає жанр цього поетичного твору, а в підзаголовку
«Замість прологу» його композиційну функцію, яка полягає в розкритті авторського
ідейно-тематичного задуму всієї збірки як художнього цілого. Йдеться не тільки
про жанрові ознаки твору громадянського або релігійного змісту, викладеного у
формі урочистої пісні-символу на честь героя, визначної події чи країни, а й про
його генетичний зв’язок із найдавнішими сакральними піснями на честь богів і
переможців, пов’язаними з культом героїв, а також із традиціями християнської
гімнографії, провідними мотивам якої є уславлення святих, пам’ятних подій біблійної та церковної історії, утвердження релігійних норм, моралі й уявлень. Слід зазначити, що в ХІХ столітті з’являються державні гімни як головні символи держави,
музика і слова яких спрямовані на піднесення патріотичного почуття та поваги до
національної історії. У своїй літературній діяльності І. Франко виявляв неабиякий
інтерес до гімну як жанру світової літератури, він переклав українською мовою гомерівські гімни та вавилонські гімни і молитви. У передмові до цих перекладів мислитель наголошує як на їх літературній, так і на релігійній вартості, а свою увагу до
«найстаршої поезії релігійного змісту» пояснює «...значним впливом на формування душі українського народу» старозавітних гімнів і молитов, джерелом релігійного духу яких були вавилонські гімни і молитви [8, с. 7–8].
У межах культу героїв, давні греки вшановували як міфологічних, так і
історичних осіб, що боролися з різними проявами зла, хаосу, стихії. Саме таким
поборником енергії зла, яке набуває різних онтологічних форм (природних,
соціальних, культурних), виступає в поетичному дискурсі І. Франка образ Вічного
революціонера. В інтерпретації поета Вічний революціонер, передусім, – дух. Це
підкреслюється на лексично-образному рівні у кожній з чотирьох строф і особливо
наголошується на початку твору: «Вічний революціонер – / Дух, що тіло рве до бою,
/ Рве за поступ, щастя й волю…» [9, с. 22], та у його фіналі: «Вічний революціонер –
/ Дух, наука, думка, воля…» [9, с. 24].
Розкрити зміст Франкової метафори духу намагається не одне покоління
вітчизняних дослідників, дедалі розширюючи коло її «напередзаданих» смислів,
завдяки яким, за словами Сергія Кримського, здійснюється «колізія традицій і
новацій», побудування в культурі нових онтологічних форм за рахунок досвіду
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минулих поколінь, позаяк, згідно з дефініцією, запропонованою сучасним
філософом, І. Франко є монадною особою, здатною репрезентувати свою націю,
свою культуру, свою епоху [10, с. 56; 11, с. 12–13]. Монадною особою є і сам
С. Кримський. Здійснивши ґрунтовний філософський аналіз базових архетипів
та універсалій української культури, цей мислитель запровадив у його контексті
поняття національної особи українського народу, сформульоване на підставі
концепції нації як історичної особи, що пов’язана із розумінням духовності як
ціннісного будівництва індивідуальної особи і спільнотної особи нації [11, с. 7–8;
12, с. 110]. У персоналістичному дискурсі С. Кримського проблема духовності є
наскрізною, тому виведені філософом дефініції духу можна розглядати як ключ до
інтерпретації образу Вічного революціонера в «Гімні» І. Франка.
Дух у баченні С. Кримського – це не субстанція, а стан особистісної активності,
спрямованої на творче опредмечування і розпредмечування себе і світу. Дух
виступає в об’єктивній і суб’єктивній формах. Суб’єктивний дух – це інтегральне
самовизначення людського «Я» як ідеального буття, мислячої самосвідомості;
він пов’язаний із перекладом зовнішнього універсуму у внутрішній світ особи.
Об’єктивний дух, навпаки, пов’язаний із виходом за межі ідеальності в предметне
буття, з прагненням суб’єкта до самореалізації як окремого культурного світу. Дух
живить особистісну діяльність, ним обумовлена здатність діяльності проявляти
себе невичерпними можливостями творчості та розуму особи, необмеженістю
здійснення ідеалів і цілей. Діяльність є телеологічною, її цілеспрямованість постає
як інструмент входження в майбутнє. Особа занурена в майбутнє, хоча сили бере
зі свого минулого, отже діяльність виявляється механізмом, що згортає майбутнє
в минуле, перетворюючи його в досвід життя, та розгортає життя в нові проекти.
Досвід і проект, минуле і майбутнє є параметрами, що визначають активність особи.
У тлумаченні С. Кримського діяльність є зміною енергетичного чи речового статусу
об’єктів, яка не зводиться до предметної й інструментальної активності особи, а
визначається смислонаповненням життя. Тому її не можна звести до цілереалізації
та цілепокладання, діяльність, зумовлена самотворчою активністю духу, виходить
за межі утилітарних цілей у сферу смисловизначення і внутрішніх цінностей особи,
її невичерпних творчих потенцій [10, с. 47–51].
У поезії І. Франка ідеали і цілі, зумовлені духом, є чітко окресленими – це
поступ, щастя, воля (свобода). У баченні І. Франка поступ, щастя та свобода
є взаємопов’язаними категоріями особистісного буття. Їх зміст мислитель
розкриває у філософському творі «Що таке поступ?» (1903). Відповідаючи
на питання, поставлене у назві, він стверджує, що поступ є дуже складною
машиною, яка рухається тілесними і духовними силами всіх людей світу. Її рух
визначають два чинники: голод – матеріальні і духовні потреби людини, а також
любов – почуття, яке здружує людей з іншими людьми [13, с. 346]. Головним
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фактором поступу мислитель вважає любов, вона ж обумовлює щастя: «Як бачимо, обік зросту багатства, науки й штуки зросло також почуття милосердя,
любові до людей, справедливості. Люди починають переконуватися, що само
багатство, сама наука, сама штука не може дати чоловікові повного щастя. Наскільки чоловік може бути щасливим у житті, він може се тільки в співжитті з
іншими людьми, в родині, громаді, нації. Скріплення, утончення того почуття
любові до інших людей, до родини, до громади, до свого народу – отсе основна
підвалина всякого поступу; без неї все інше буде лише мертве тіло без живої
душі в ньому» [13, с. 345]. Отже, поступ цілеспрямований на щастя, смисл якого
полягає в об’єднанні людських осіб на засадах любові. У такому об’єднанні особа має віддавати «якнайменшу частину» «своєї свободи і свого особистого права», оскільки у розумінні І. Франка «кожна людська особа сама для себе цілий
світ, кожна в своїх очах має право жити як їй хочеться, розвиватися як може і
все, що обмежує, стіснює її – шкідливе» [13, с. 345].
У статті «Поза межами можливого» (1900) І. Франко визначає ідеал «як синтез
бажань, потреб і змагань близьких, практично легших і трудніших до осягнення,
і бажань та змагань далеких, таких, що на око лежать поза межами можливого»,
на його думку, саме «такі ідеали можуть повставати, можуть запалювати серця
широких кругів людей, вести тих людей до найбільших зусиль до найтяжчих
жертв, додавати їм сили в найстрашніших муках і терпіннях» [14, с. 284]. Подібний тип ідеалу мислитель визначає як специфічну ознаку, закладену «у крові індо-арійської раси» [14, с. 284], що вказує на генетичний зв’язок з культом героїв
епохи формування міст-держав, в якому герої вшановувалися як покровителі
сім’ї, роду, полісу [15, с. 205]. У контексті громадської, творчої, наукової діяльності
І. Франка ідеалом «поза межами можливого» став культурно-політичний ідеал
національної самостійності України, який вимагав від нього, як монадної особи,
самопожертви, і який надихав його громадську лірику. У ситуаціях самопожертви
і героїчних вчинках, як зауважує С. Кримський, людські цілі перетворюються у
маніфестацію духу, а діяльність уже визначається не ціле-, а смислопокладанням
[10, с. 51]. Тому Вічний революціонер – це дух, наука, думка, воля – втілення героїчного чину, який вимагає концентрації особистісної енергії як індивідуума,
так і нації. У цьому контексті наука, думка, воля презентують право особи на
істину, її активне здобування духом.
Володимир Погребенник вказує на полярність світогляду І. Франка у
художній і науковій творчості, що розщеплювала його свідомість на ідеалістичний
і матеріалістичний світи, та висотувала життєву енергію мислителя [16,
с. 19–20]. Попри цей внутрішній розкол, І. Франко реалізував право на істину
цілої нації, скерувавши свою наукову творчість у наукову діяльність. Наука –
принципове питання для І. Франка, адже завдяки його і М. Грушевського
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титанічній діяльності були об’єднані особистісні зусилля інтелектуалів Галичини
і Наддніпрянської України (що входили до складу двох різних імперій) навколо
Наукового товариства імені Шевченка (НТШ), яке виросло у велику наукову
установу на зразок Академії Наук без жодної підтримки з боку держави. НТШ,
за словами Володимира Дорошенка, гідно репрезентувало українську науку
перед усім культурним світом, запропонувавши в різних сферах взірці особистої
та спільної наукової праці. НТШ пильно дбало про представлення української
науки як самостійної у світовому науковому середовищі, тому постійно брало
участь у міжнародних наукових з’їздах. В. Дорошенко підкреслює, що наукова
діяльність НТШ під проводом М. Грушевського й І. Франка мала велике не лише
культурне, а й політичне значення, позаяк перед революційними подіям 1905 року
українське питання і постулат національних прав українського народу озброївся
таким серйозним аргументом, як наявність української науки [17, с. 28–30, 107].
Зусиллями НТШ розвивалась і національна література. У такий спосіб І. Франко
і М. Грушевський духовно об’єднали Західну і Східну Україну у спільній творчій і
науковій діяльності.
Те, що «Вічний революціонер» не абстрактна субстанція, а стан творчої
активності особи, засвідчує і система експресивних засобів, яка створює
особливий ритм сприйняття твору, концентруючи духовну енергію й направляючи
її на розкриття основного змісту. Онука поета, літературознавець Зиновія
Франко звертає увагу на особливий енергетичний вимір Франкової поезії, який
виявляється в силі емоційно-психологічної виразності і в дієвості сугестії [18,
с. 25]. Складні проблеми сугестії, зверненої до емоційної сфери реципієнта,
І. Франко намагається опанувати теоретично у трактаті «Із секретів поетичної
творчості» (1898). Натомість у сфері поетичної практики прийомами сугестії він
володіє віртуозно. Силою натхнення, яку поет черпав із перекладів, переспівів,
стилізацій релігійних текстів та присвячених їм власних літературознавчих
студій, він створює у «Гімні» потужний емоційний заряд, який інспірує читача
до героїчної дії. Отже, «Вічний революціонер» – це героїчний чин – духовна
активність особи як індивідуальної, так і спільнотної, розгортання її самотворчої
діяльності в історичному процесі, яка творить національну культуру та змінює
внутрішній і зовнішній світи.
У статті «Вплив поезії. Героїзм» О. Потебня, розглядаючи проблему впливу
поезії на дійсність, на дії людини, бере за приклад саме емоційний вплив героїзму:
«Якщо хлопчик, уявивши себе казковим героєм, розмахує лінійкою, як мечем, то
за якими ознаками можемо його вважати недійсним героєм в ту хвилину? Якщо
потім в житті йому трапиться з напругою сил або з втратою здоров’я і життя
зробити що-небудь добре і велике, то чи не буде ця справа (практичний героїзм)
полягати в тому (ідеальному) розмахуванні лінійкою?» [19, с. 350]. Як бачимо, у
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О. Потебні поезія виступає інструментом героїзму, що внутрішньо перетворює
особу, закладає, акумулює в ній таку духовну потенцію, яка здатна вибухнути при
створенні відповідних умов.
Як бачимо, українська рецепція феномену героїзму включає обидва його
аспекти – суспільно-громадський і релігійний, актуалізуючи їх в ракурсі генези
релігійної свідомості та державотворення. Українська рецепція зосереджена не
стільки на феномені героїзму, скільки на феномені героїчного чину, розгортаючи
його ідеальний і практичний вимір. Героїчний чин розглядається як спосіб духовності й активного буття окремої особи і спільнотної особи-нації. Потужна сила
його інспірації спрямована на творення та розбудову національних форм культури і держави міццю емоційного впливу. Він провокує перехід від цілепокладання
та цілереалізації до смислотворення – наповнення життя гегелівськими «безконечними цілями». Героїчний чин як стан особистісної активності тарує шлях на
перетині буттєвості і свідомості до самого себе і до свого народу, генеруючи на
цьому шляху монадні особи, які творять поза межами можливого неможливі, але
цілком реальні речі.
Література
1. Етимологічний словник української мови: В 7 т. Т. 1: А–Г. / гол. ред.
О. С. Мельничук. Київ: Наукова думка, 1982. 634 с.
2. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. Київ: Радянська
школа, 1989. 511 с.
3. Грушевський М. С. Початки громадянства (ґенетична соціольоґія). Відень:
Institut Sociologique Ukrainien, 1921. 328 c.
4. Річинський А. В. Проблеми української релігійної свідомості. Київ: Світ
Знань, 2000. 432 с.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /
уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
6. Лисяк-Рудницький І. П. Інтелектуальні початки нової України / пер. з англ.
Лисяк-Рудницький І. Історичне есе: В 2 т. Т. 1. Київ: Основи, 1994. С. 173–
191.
7. Харциев В. И. Воспоминания об Александре Афанасьевиче Потебне.
Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня. Сторінки життя і наукової
діяльності. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. С. 354–374.
8. Франко І. Я. Вавілонські гімни і молитви. Франко І. Я. Зібрання творів. У 50 т.
Т. 8: Поетичні переклади та переспіви. Київ: Наукова думка, 1977. С. 7–65.
9. Франко І. Я. Зібрання творів. У 50 т. Т. 1: Поезія. Київ: Наукова думка, 1976.
503 с.


2018 № 2

Наука. Релігія. Суспільство

41

УКРАЇНСЬКА РЕЦЕПЦІЯ ГЕРОЇЧНОГО ЧИНУ
ЯК ДУХОВНО-ПРАКТИЧНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ

10.Кримський С. Б. Запити філософських смислів. Київ: ПАРАПАН, 2003. 240 с.
11.Кримський С. Б. Заклики духовності ХХІ століття. Київ: Видавничий дім
«КМ Академія», 2003. 32 с.
12.Кримський С. Б. Ранкові роздуми. Київ: Майстерня Білецьких, 2009. 120 с.
13.Франко І. Я. Що таке поступ? Франко І. Я. Зібрання творів. У 50 т. Т. 45:
Філософські праці. Київ: Наукова думка, 1986. С. 300–348.
14.Франко І. Я. Поза межами можливого. Франко І. Я. Зібрання творів. У 50 т.
Т. 45: Філософські праці. Київ: Наукова думка, 1986. С. 276–285.
15.Тахо-Годи А. А. Греческая мифология. Москва: Искусство, 1989. 304 с.
16.Погребенник В. Світи Івана Франка. Франко І. Створення світу. Київ: Обереги,
2004. С. 4–34.
17.Дорошенко В. Огнище української науки. Наукове товариство імені
Т. Шевченка. З нагоди 75-річчя його заснування. Нью Йорк; Філядельфія:
America, 1951. 118 с.
18.Франко З. Т. Джерела експресії поетичної мови І. Франка. Сучасність. 1988.
Грудень. Ч. 12 (332). С. 25–31.
19.Потебня А. А. Влияние поэзии. Героизм. Потебня А. А. Эстетика и поэтика.
Москва: Искусство, 1976. С. 349–352.
Р. А. Горбань
Украинская рецепция героического действия как духовно-практической самореализации личности
Рассматривается персоналистическая интерпретация героизма и героического действия как религиозного и общественно-политического феномена представителями национального возрождения конца XIX – начала ХХ века такими
как М. Грушевский, И. Франко, А. Потебня. Отмечено, что в украинском культурном дискурсе этот феномен приобретает действенный, активно-творческий и инспирирующий характер, в нём актуализируются богоподобие, свобода,
сила, ум, воля, целеустремлённость, образцовость, образующие целостное ядро
духовной личностной энергии и личностного действия.
Ключевые слова: героическое действие, героизм, личность, дух, активность, наука
Richard Gorban
Ukrainian Perception of a Heroic Feat as a Spiritual and Practical
Personal Fulfilment
The article deals with the way M. Hrushevskyi, I. Franko and O. Potebnia,
representatives of the national reassertion of the late 19th and early 20th century,
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consider personalistic interpretation of heroism and the act of valor as both the religious
and public phenomenon. It is stated that this phenomenon acquires influential, active
creative and inspirational character in Ukrainian cultural discourse. God-likeness,
freedom, power, intellect, will, purposefulness and exemplarity, which establish an
integral core of the personal spiritual energy and personal behavior, are implemented
in it.
Key words. Inspire with heroic feelings, heroic feat, heroism, personality, spirit,
activity, science
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ЗМІНА У СТАВЛЕННІ ДО САКРАЛЬНИХ ЗНАНЬ
У МОДЕРНОМУ ЗАХІДНОМУ ЕЗОТЕРИЗМІ

У статті продемонстровано тренд на зміну статусу сакрального знання
в модерному західному езотеризмі. Автор наводить приклади того, як модерні езотерики, принаймні починаючи з авторів «Розенкрейцерських маніфестів»,
змінюють своє ставлення до сакрального знання та починають робити зусилля не для його утримання всередині спільноти посвячених, а для якнайшвидшого
та якнайширшого поширення серед людей. Причиною такої необхідності автори вважали, перш за все, близький кінець світу чи, принаймні, його радикальну
трансформацію, яка повністю нівелює минулі заборони на поширення істини
серед непосвячених. Автор статті вважає, що зміна статусу сакральних знань
у модерному езотеризмі є наслідком рецепції просвітницьких ідей.
Ключові слова: західний езотеризм, сакральні знання, модерн, просвітництво

Прихід постсекулярного суспільства та поява кількох потужних
альтернатив західному просвітницькому проекту актуалізували питання про
статус істини в світогляді сучасної та модерної людини. Відомо, що статус
знання й істини змінювався протягом історії, а відношення до них залежали як
2018 № 2


Наука. Релігія. Суспільство

45

ЗМІНА У СТАВЛЕННІ ДО САКРАЛЬНИХ ЗНАНЬ У МОДЕРНОМУ ЗАХІДНОМУ ЕЗОТЕРИЗМІ

від особливостей тієї чи іншої мови, так і від домінуючих релігійних вірувань
тощо. Ці трансформації вже ставали предметом наукових розвідок, зокрема
М. Поповича, О. Білокобильського, Т. Єрошенко та інших вітчизняних науковців.
Але через непоширеність в Україні досліджень у галузі західного езотеризму
світоглядні зміни в цій царині за ранньомодерної доби раніше не аналізувалися
в українській науці про релігію. Відповідних процесів торкаються в своїх творах
західні науковці, зокрема В. Ганеґрааф, але деякі припущення цього автора (наприклад про час початку трансформації езотеричного світогляду) є дискусійними. Аналіз змін у ставленні до сакрального знання в ранньомодерному західному
езотеризмі може доповнити розуміння трансформації раціональності в
модерному світогляді взагалі. Предметом цієї розвідки є постання специфічного
модерного ставлення до сакральних знань у західному езотеризмі, а метою −
демонстрація впливу просвітництва та секуляризації на західноєвропейську
ментальність.
Думку про те, що істина принципово доступна кожному та є обов’язковою
метою існування людини, важко уявити собі в античному світі. Давньогрецьке
слово αλήθεια, яким позначалася істина, містило в собі вказівку на прихованість
її буття, а долучення до істини вимагало проникнення людини до світу ідей. У
свою чергу, це проникнення до трансцендентного вимагало посвяти, навчання
та практики, що в пізньому платонізмі розділилася на екстатичні вправи й
теургію. Екстаз як ефект виходу з тіла та єднання зі світом ідей описував Плотін
у своїх еннеадах: «Там не було ні місця, ні логосу, ні мислення, ні, власне кажучи,
себе, якщо маємо сказати і це. [Немає себе], але той, хто бачить підноситься
[Богом], шаленіє, надихається Ним у повному умиротворенні і невимовності,
не схиляючись ні до чого в своїй суті і не обертаючись до себе, ставши сам ніби
певним спокоєм і стоянням [у Бозі]» [12, с. 317]. Зміст теургічного осягнення
ідеального світу полягав у тому, щоб перейняти на себе природу богів та через
це перейти на вищі рівні реальності. Як пише Ямвліх, «...теург, володіючи силою невимовних символів, впливає на істоти світу не як людина, і не як хтось,
хто має людську душу. Він використовує погрози, які перевищують його власну сутність, підійнявшись до рангу богів. Він не збирається здійснювати те,
що стверджує, але цими словами він демонструє силу, велич і характер своєї
здатності, яку він має завдяки єднанню з богами, що походить від знання невимовних символів» [14, c. 161-162]. Як і в неоплатонізмі, у середньовічному християнстві істина мала не лише онтологічне, а й сотеріологічне значення, адже
Істиною в найповнішому вираженні був Христос [5, c. 30-31]. Але, на відміну від
еліністичної релігійності, християнство абсолютизувало спасіння світу Сином
Божим, а, відтак, і сотеріологічна природа істини поширилася на все людство,
зобов’язавши всіх християн шукати істину.
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З християнського світогляду ставлення до істини як до абсолютної та відкритої для всіх людей перейшло і до ранньомодерного просвітницького світогляду.
Але поступово з цього світогляду почало зникати уявлення про Христа, відбувалася його раціоналізація та секуляризація, і задовольняти релігійні потреби шляхом участі в класичних релігійних обрядах ставало все важче. Відтак, із переходом
від середньовіччя до Відродження та Просвітництва в Європі отримало новий поштовх прагнення долучитися до таємного знання та езотеричної традиції, а потім
розкрити її іншим людям, слугуючи справі їхнього спасіння. І причина полягає в
стрімкому поширенні раціоналізму, формуванні модерної парадигми, яка поступово відвертала людину від трансцендентної мети в бік іманентної практики. Поширення нових засобів масової комунікації, перш за все друкарства, призвело до
вибуху інформації про таємні товариства.
Ключовою подією цього етапу окультного відродження стало стрімке
поширення інформації про розенкрейцерський орден. Маніфести Братства
почали циркулювати на початку XVII-го століття, але справжній буревій принесла
публікація маніфестів «Fama Fraternitatis» і «Confessio Fraternitatis» у 1614-1615 роках.
В цих маніфестах та іншій навколорозенкрейцерській літературі можна простежити
риси, притаманні антимодерному окультизму донині. І заклик розкрити таємницю
став однією з характерних рис цього світогляду. Якщо раніше справжнє знання
про Бога та Природу було втаємниченим і доступним лише в межах ініціатичних
організацій, то тепер настав час розкрити його та поширити у світі. Щоправда, світ
навряд чи зрозуміє нове знання та зможе його використати собі на користь, але
вихід його на поверхню таки відбудеться зусиллями Розенкрейцерського братства.
Перший маніфест «Fama Fraternitatis» починається таким твердженням:
«Після того, як Єдиному Всевідуючому та Всеблагому Господу Богу було завгодно,
в останні дні, так щедро пролити милість і благодать Свою на рід людський,
внаслідок чого пізнання обох, Сина Його та Натури, все більш і більш поширюється,
можна сподіватися нам на близьке настання кращих часів, коли більша частина
прихованого та невідомого світу розкриється, а також дивні й донині не проявлені
справи та витвори Натури стануть відомі, постануть високопросвітлені уми та
здіймуть догори зникле й недовершене Мистецтво, завдяки якому людина осягне
нарешті своє високе та шляхетне походження... Втім, навряд це принесе велику
користь нерозумному світу, адже насмішки, цькування та знущання лютують
у ньому більш, ніж будь-коли...» [17, c. 415]. У цьому фрагменті та далі можна
побачити прихильність до модерного природничонаукового знання, і це також
стане спільним для багатьох послідовників розенкрейцерського руху, в тому числі,
наприклад, теософів та французьких окультистів.
Так само, і навіть дещо відвертіше, про кінець світу й розкриття езотеричного
знання говорить другий маніфест, «Confessio Fraternitatis»: «Після досягнення
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світом передодня Суботи, завершення ним свого періоду, або інакше − оберту,
коли він поспішає до свого початку, ніхто інший, як Господь Єгова, обертає
хід Натури, і тоді все, що було набуте ціною великих зусиль і невпинної праці,
відкривається тим, хто не має про те ні відомостей, ні навіть простого поняття;
тим, хто свобідною волею того прагне, буває воно вчинене ніби силоміць, а
рівно й тим, хто тому протистоїть, − аби життя доброчесних полегшити й
захистити від ударів мінливої Фортуни, злим же — примножити та збільшити
притаманне їм зло та покарання, що за ним прийде» [16, c. 432]. Далі це
прагнення відкрити таємниці непосвяченим ще неодноразово підтверджується
[16, c. 433-438].
Характеризуючи розенкрейцерський рух періоду виходу друком маніфестів,
Григорій Мебес впровадив терміни «первинне» та «вторинне» розенкрейцерство:
«Первинне Розенкрейцерство не могло (чи не могло б) налічувати в своїх рядах
багато адептів: надто багато треба було поєднувати в собі протилежних рис, аби
йти до його ідеалів, не відриваючись від ним же напрацьованої форми. Воно (у ХVI
стол.) поступово породжує ту течію, яку ми дозволимо собі назвати «Вторинним
Розенкрейцерством». Якщо перше нарікти «Розенкрейцерством для небагатьох
обраних», то друге заслуговуватиме назву «Розенкрейцерства для всіх свідомих»;
якщо перше нав’язувало тиранічно своїм адептам визначення форми шляхів
самовдосконалення, то друге відрізнялося крайньою терпимістю в усіх галузях,
що доступні розуму та серцю» [9, c. 18]. Насправді, ледь не весь подальший
західний езотеризм, включно з масонством, укладається в концепцію «вторинного розенкрейцерства», і так само мартиністський рух, до якого належав Г. О. М.,
можна віднести туди ж.
Паралельно з початком «розенкрейцерського фурору» [7, c. 173-192], в
Німеччині з’являються твори Якоба Беме, який уже в «Аврорі» розповідає алегоричну історію про те, як надвечір людської історії Бог змилостивився над грішниками: «...аж ось виросла гілка з дорогоцінного дерева, неподалік від кореню, й
зазеленіла; і даний був їй сік і дух дерева, і говорила вона мовами людей і вказувала кожному дорогоцінне дерево, і голос її лунав далеко, в багато країн» [1, c.
13]. Розенкрейцерський рух, що симпатизував протестантизму, загальмувався
в Німеччині під час Тридцятирічної війни, втім поширився у Франції, Британії,
де став одним з джерел просвітництва. Разом із тим, вже у середині XVII ст.
прагнення розенкрейцерів справедливо поширити священні знання серед народів,
яке виродилося в католицько-протестантську війну, почало викликати відразу в
інтелектуальних колах. Відоме певне дистанціювання Р. Декарта від розенкрейцерів у
1620-ті роки, але не тільки він скептично ставився до модних віянь. Так, Н. Монфокон
де Віллар уже висміює в своєму програмному творі прагнення сучасних йому
знавців таємної мудрості поділитися нею з першим, хто трапиться на дорозі: «Всі
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ці добродії, якими б утаємниченими та закритими вони не здавалися, страшенно
люблять ділитися з першим ліпшим плодами своєї уяви та новими відкриттями,
які вони ніби зробили в сфері природи» [11, c. 15]. Вже століття по тому відома
просвітницька «Енциклопедія» [18, p. 336] також пише про розенкрейцерів, що
їхні обіцянки розкрити людям невідомі таємниці виявилися казками, але ж сам
задум енциклопедистів, навіяний творами сера Френсіса Бекона, був закономірним
розвитком розенкрейцерського вчення про оновлення наук.
Згадуючи Френсіса Бекона, звернімо увагу ще на одну категорію літературних
творів, що поширювалися в першій половині XVII століття — утопічні описи
вигаданих світів. Алегорія утопії, тобто «місця без місця», і раніше з’являлася в
літературі. Власне, титульним твором утопічного змісту була «Утопія» сера Томаса
Мора, написана за сто років до публікації розенкрейцерських маніфестів. Але з
початком XVII ст. утопічні твори склали цілий жанр, у якому одним з видатних
зразків є «Нова Атлантида» (1624) сера Френсіса Бекона. Згаданий у творі орден
«Дім Соломона» багато в чому за функціями схожий на Розенкрейцерський орден,
як він описаний у маніфестах, адже його головним завданням є пошук знань
по всьому світу, і члени Ордену подорожують різними країнами під виглядом
представників інших народів, дізнаючись про місцеві винаходи, наукові відкриття
тощо [3, c. 505]. Мета діяльності Ордену, за розповіддю одного з його адептів,
полягає в наступному: «Пізнання причин і прихованих сил усіх речей; і розширення
влади людини над природою, доки все не стане для неї можливим» [3, c. 514].
Фактично, члени Ордену намагаються відтворити штучно природну реальність
у більш довершеному порядку, для чого проводять численні досліди з металами,
рослинами, тваринами, світлом, звуком, погодою та іншими предметами. Як і
розенкрейцери (і як сам Бекон), члени «Дому Соломона» оперують не магічними й
богословськими, а природничо-науковими методами. І нарешті, в кінці своєї промови,
яка і закінчує твір, представник Ордену дозволяє автору розповісти про нього всім
іншим народам, хоча з попередніх розмов було видно, що, зазвичай, мандрівників,
які потрапляли на острів, просили не повідомляти інших про саме його існування,
не кажучи вже про таємниці «Дому Соломона». Інші паралелі беконівського твору
та розенкрейцерських маніфестів розглядає в своїй книзі Ф. Єйтс [7, c. 231-234].
Хоча між творами Бекона та розенкрейцерськими маніфестами є й розбіжності,
в частині прогресу науки та розкриття таємниць вони багато в чому збігаються і,
можна сказати, що Бекон продемонстрував у тексті, як би виглядала європейська
країна, якщо б ідеї Крістіана Розенкрейца були взяті на озброєння.
Текстом, який міг підштовхнути сера Френсіса Бекона на написання «Нової
Атлантиди», є «Християнополіс: опис християнської республіки» (1619) Йоганна
Валентина Андрее, який є одним з імовірних авторів розенкрейцерських
маніфестів. У «Християнополісі» містилися ідеї прогресу та оновлення наукового
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знання, близькі до концепції Бекона, так само як і розглянуто ідеальний суспільний
устрій. Суспільством у Християнополісі керують три міністри − священник, суддя
та науковець, кожен з яких відповідає за певну сферу, але також консультує інших
двох. Одним з найшанованіших місць у місті є величезна бібліотека, куди зібрано
твори всіма мовами світу [15, p. 191]. До бібліотеки прибудовані архів та друкарня,
які також сприяють благочестивій освіті суспільства. Також у місті є лабораторія,
аптеки, лікарні, численні майстерні, зібрані в єдину велику будівлю, де працюють
всі жителі Християнополісу. Андрее, як і Бекон, виступає за розвиток практичної
науки, орієнтованої на досліди, а не на повторення схоластичних сентенцій.
Ще одна важлива утопія часів «розенкрейцерського фурору» — «Місто Сонця»
(1623) Томмазо Кампанелли. Чимало деталей тут нагадують праці Бекона та Андрее,
зокрема, каталогізовані відомості про різні науки, рівність чоловіків і жінок у публічному житті, галерея портретів винахідників. Місто прямо не
назване християнським, тобто має власну релігію, що виглядає природніше
за дивну появу християнської віри в містах, які перебувають далеко
від християнської ойкумени та не мають із нею стабільних контактів.
Релігія ця монотеїстична та насправді близька до християнства, зокрема
підкреслюється
очікування
космічного
оновлення
чи
кінця
світу
[8, c. 99]. Космічне оновлення, зміна циклу є однією з основ учення Кампанелли,
який провіщав велике оновлення Всесвіту в 1600-му році [6, c. 320]. Це оновлення
Всесвіту мало співпасти з релігійним оновленням, реформою в суспільному
управлінні та оновленням наук, тобто ситуація мала змінитися кардинально,
революційно, а не еволюційно [8, c. 110]. Сам Кампанелла, окрилений вірою в таке
оновлення, взяв участь у невдалому калабрійському повстанні проти іспанського
керівництва, певний час навіть очолював його та мріяв побудувати суспільний
устрій, про який згодом написав у «Місті Сонця», вже сидячи у в’язниці. Так само,
як і розенкрейцери та адепти «Дому Соломона», солярії постійно розсилають своїх
посланців до різних країн задля отримання нових знань, знають всі мови світу
та розвивають науки [8, c. 35]. Діти в Місті Сонця вчаться різним дисциплінам, і
найбільш шанованим у суспільстві є той, хто опанував якомога більше різних наук
та може застосовувати їх на благо держави. Відповідно, найвищий титул − Сонця −
отримує та людина, яка має найбільше знань не лише про свою країну, але також і
про інші народи, їхню історію, релігію тощо.
У XVIII столітті прагнення відкрити раніше недоступні людям таємниці
продовжує тяжіти над інтелектуалами та візіонерами. Один із найвідоміших
містиків того часу Еммануіл Сведенборг дуже часто звертається до теми кінця
світу, аргументуючи через неї, що прийшов час розкриття таємниць і прояснення
біблійного вчення. Програмний трактат Сведенборга так і називається «Таїни
Небесні» (1749-1756), і там неодноразово зустрічаються пасажі про те, що розкриття
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таємниць пов’язане з останніми часами. Сведенборг пише, що чимало таємниць
Біблії так і не були відкриті людям, а з настанням останніх часів вони приховані ще
глибше через людську неосвіченість і моральне падіння. Відтак, його місія полягає
у відкритті істинного біблійного вчення, на що він має окрему санкцію від Бога.
Згадує він про таку місію і в пізніших трактатах, наприклад, у трактаті про посмертне
життя людини автор пише: «Наприкінці буття Церкви, коли не стане більше любові,
а згодом і віри, Господь відкриє Слово в його внутрішньому сенсі та проголосить
таїни небесні» [13, c. 14]. Свої тексти Е. Сведенборг і вважав розкриттям таїн, чим
викликав обурення з боку філософа І. Канта.
Поступово в межах «вторинного розенкрейцерства» прагнення розкрити
таємниці досягло майже еротичного напруження, про що говорять численні книги
з обіцянкою здерти з якоїсь езотеричної таїни покривало. У 1852 році Жюль Дюпоте
неодноразово виправдовує своє бажання розкрити покрови таємниці в книзі «Магія
без покривала»: «Чи я встановив межі? Ні; адже я вважаю, що таких тут нема. Чи
дав я в цій книзі все те, що потрібно знати, аби почати й просуватися у справі?
Так, і не потрібно великого розуму, щоб зрозуміти те, що містять у собі слова...
Я вважаю, що всі, хто робить заяви про володіння могутніми таємницями, часто
помиляються щодо власних сил. Я вважаю, що добро ніколи не слід ховати, навіть
шкідливий засіб може бути корисним, бо те, що вбиває, іноді може зцілювати» [4, c.
267]. В «Ізиді без покривала» (1877) Олена Блаватська пов’язує розкриття таємниць
із настанням особливого часу: «Наближається день, коли населення нашої планети
отримає докази того, що лише давні релігії були в гармонії з природою, і що давня
наука охоплювала все, що могло бути пізнаним. Секрети, що довго зберігалися,
можуть бути розкриті, давно забуті книги та втрачені мистецтва можуть бути знову
винесені на світло... Ера звільнення від ілюзій і перебудови ось-ось почнеться — ні!
Вона вже почалася!» [2, c. 112]. С. Л. М. Мазерс починає передмову до «Кабали без
покривала» (1887) зі звинувачення християнських фундаменталістів у викривленні
біблійного богослов’я внаслідок відсутності знайомства із кабалістичними
доктринами — «...саме тому зараз виникла майже невідкладна потреба в перекладі
кабали англійською» [10, c. 18]. Чимало провідних окультистів межі ХІХ-ХХ століть
так чи інакше проголошували необхідність винести раніше таємні знання назовні
та поділитися ними з широкими колами, у зв’язку з настанням переламних часів
або нового еону.
Отже, принаймні з початку XVII століття, в езотеричних колах Західної Європи з’являється специфічний підхід до сакрального знання, не схожий на традиційне
ставлення до нього. Попри збереження високого рятівного статусу, езотеричне знання перестає бути втаємниченим, автори численних публікацій наполягають на тому,
що таємне знання має стати публічним, зокрема з огляду на майбутній кінець світу
чи зміну епох, космічне оновлення тощо. Можна припустити, що така зміна статусу
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сакрального знання є наслідком переосмислення езотеричної парадигми в модерному
ключі. Часто в цих текстах езотеричним залишається лише місце зберігання та імена
носіїв сакрального знання — вони виникають раптово, зберігають анонімність, а іноді
живуть у важкодоступних місцях чи, взагалі, на інших планетах. Втім, саме знання претендує відтепер на доступність людям і подальшу еволюцію за допомогою науки.
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Change in attitude to the sacred knowledge in the modern Western esotericism
The article demonstrates the trend towards changing the status of sacred knowledge in
modern Western esotericism. Author gives examples of how modernist esotericists, at least
starting from the authors of the “Rosicrucian Manifestos”, change their attitude to the sacred
knowledge and begin to make efforts not for its keeping inside the community of initiated, but
for the fastest and widest spreading it among people. The reason for such a necessity was, as the
authors considered, first of all, the close end of the world or at least its radical transformation,
which completely eliminates the past prohibitions on spreading the truth among the uninitiated.
Author of the article suggests, that the change of the status of sacred knowledge in modern
esotericism is the result of the reception of enlightment ideas.
Keywords: Western esotericism, sacred knowledge, modernity, enlightment
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ДОРАЦІОНАЛЬНА ПРИРОДА ОБ’ЄКТИВНОСТІ
ТА ЇЇ МІСЦЕ У СТРУКТУРІ РЕЛИГІЙНОЇ
ТА СВІТСЬКОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ

У статті, на основі аналізу підстав раціональності, автор намагається
уточнити природу об’єктивності як такої, механізмів формування «знання»
об’єктивного.
Процес входження до «світу об’єктивного» індивідуальної
свідомості
розглядається як модель для розуміння раціоналізації
трансцендентного в релігійних традиціях.
Ключові слова: свідомість, штучний інтелект, суб`єкт, діяльність

Очевидною тенденцією в сучасній науці про релігію є диференціація і спеціалізація предметних областей дослідження. Водночас, праці, побудовані на основі методології філософії релігії, також залучають дослідження, що більшою мірою пов’язані з вивченням різних аспектів соціального буття релігії. Якими б не були причини
вказаних явищ, треба констатувати, що їх наслідком є ігнорування метафізичної
значущості занурення у сферу власне релігійного як трансцендентного. При цьому
трансформація саме релігійних регіонів культури збагатила філософію найбільш
затребуваними сьогодні дослідницькими методами та концептами. Проте, навіть
протиставлення раціонального та релігійного потребує аргументації, бо досить ко
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ректними є два протилежних питання: «Чи притаманна релігії раціональність?» та
«Чи існує суто світська (тобто нерелігійна) раціональність?» І якщо уявлення про
раціональність пов’язані з питанням про природу розумності, а ця природа, хоча б і
в найбільш абстрактному сенсі, передбачає відокремлення первинного від вторинного, реального від примарного, осмисленого від безглуздого і т. д., то, відповідно,
й питання про співвідношення раціонального та релігійного підводить дослідника
до проблеми об’єктивного чи реального як такого.
Якщо виключити крайні натуралістичні інтерпретації об’єктивної реальності
як істинного ладу світобудови, що відкривається лише природничому погляду
(зауважимо, що в цьому випадку говорити про раціональність релігії взагалі
неможливо, але доведеться й радикально релятивізувати «об’єктивність» науки),
то проблема виявиться складною в декількох аспектах. З одного боку, незважаючи
на переконливий шерег спеціальних метафізичних категорій, що стали наслідком
історичного шляху філософії, не до кінця проясненими залишаються: 1) ієрархічний
статус категорій у кожній з таких систем; 2) відношення різних філософських
систем категорій (наприклад, систем Аристотеля та Канта) до реальності; 3)
співвідношення між системами філософських категорій та системами «категорій
культури», характерних для різних культурних універсумів. Окрім того, виникає
проблема референції категорій: де саме, в якій реальності треба шукати об’єкти, що
ними позначені? Питання набуває більшої рельєфності, якщо ми, разом з лінгвістами, замислимося над «граничними поняттями» культурних мов1. Російська дослідниця Тетяна Снитко пропонує виділити спеціальну квазіонтологічну сферу
«простору змісту», до якої змісти (точніше, значення) граничних понять різних
культур входять на правах легітимних об’єктів.
Проте, європейська філософія вже не перше сторіччя шукає той самореферентний простір істин розуму, що заміщують лише видиму реальність (буденну
некритично сприйняту реальність) реальністю справжньою. Декарт вбачав таку
справжність (об’єктивність) в мисленні, що переконувало себе у власному існуванні,
емпіристи – у сукупності досвідних даних, які ніби надавалися свідомості через
чуттєві ідеї, Кант – у множині трансцендентальних форм пізнавальної спроможності
людини, Гуссерль – в очищеній за допомогою спеціальної редукції феноменологічній
реальності і т. д. На основі цих первинних апріорі, з точки зору модерної філософії,
конституюється світ повсякденності – буденна реальність спільної людської
діяльності. Усезагальність та апріорність вихідної реальності виступають запорукою
інтерсуб’єктивності (чи, в даному випадку, об’єктивності) сенсів життєвого світу.
Представляється, що саме на шляху сходження від буденної реальності («природної
1 	  Див., наприклад, Снитко Т. Н. «Предельные понятия в западной и восточной лингвокультурах».
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установки» як називав її Гуссерль) до первинних елементів, з яких вона складається
чи до людської свідомості, що власне й онтологізує реальність (М. Гайдегер) сучасна
філософія намагається знайти відповіді на споконвічні метафізичні питання.
Але звернення до проблеми раціональності релігії, яка певною мірою стосується й питання про сутність релігії як такої, примушує замислитися над продуктивністю такого шляху. Ця стаття є спробою такого звернення, яке буде супроводжуватися аналізом раціональності, більшою мірою світської, та намагатися уточнити
відношення між релігійною та світською раціональністю.
Раціональність у найбільш загальному смислі як спроможність до сенсотворення (і зворотньої йому процедури розуміння, тобто інтерпретації смислів) є найважливішим атрибутом людини. Здатність до раціональної діяльності – свідомість,
мислення, розуміння – має соціальну природу й розвивається у ранньому дитинстві. «Входження» індивідуальної свідомості до світу загальнокультурних смислів,
під час якого свідомість саме й з’являється, можна вважати граничною когнітивною ситуацією, що заслуговує на особливу увагу.
Колись С. Б. Кримський висловився в тому сенсі, що процес розуміння стає
можливим завдяки «базису безсумнівності», який філософ пов’язував зі сферою
«предметно-культурної онтології людського спілкування» [2, 170]. Зрозуміло, що
для різних культурних світів базиси безсумнівності не можуть бути тотожними.
Понад те, семантичне наповнення такого базису, саме через його «позасмисловий» (чи може «всесмисловий») статус, конституюється не у сфері мислення, але
у тому до-мисленнєвому резервуарі психофізіологічних апріорі, що складають
основу будь-якої людської діяльності та закладаються на перших етапах життя.
Таким чином, детермінуються особливості нашого мислення про світ та себе, тобто закладаються основи розуму та ідентичності – недарма один із піонерів дослідження ідентичності Е. Еріксон звертав увагу на те, що дитина стикається з
«принциповими модальностями своєї культури» вже у своїх перших контактах зі
світом [6, 109].
Формуючись у перші місяці життя дитини, а саме у період відсутності як
диференціації, так і центрації первинних дій (за термінологією Ж. Піаже), навички, що призводять до виділення з досмислової сингулярності уявлень про суб’єкт
та об’єкт, спираються на вдосконалення здатності до синтезу сприйняття й дії та
вироблення понятійних абстракцій, які Жан Піаже назвав «схемами асиміляції».
Особливість таких «протоконцептів» швейцарський дослідник убачав у тому, що
вони, з точки зору логіки, мають певний смисл (інтенсіонал), але позбавлені значення (екстенсіонала). Дійсно, немовля на певному етапі розвитку вже має спроможність виділяти з хаосу зовнішньої інформації знайомий чуттєво-інтелектуальний комплекс, але не здатне застосовувати цей комплекс до ряду подібних
ситуацій. Тобто, можна казати про те, що у «поняття» немає обсягу, а тому – в світлі
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куайнівської дефініції існування2 – для дитини відсутня й сфера існуючого, тобто
усі присутні в психічній реальності немовляти змісти протопонять нагадують
одкровення.
Цю тезу підтверджують і психологічні дослідження. У роботах відомого психолога Майї Лісіної наводиться ряд спостережень за поведінкою малюків, які знаходилися у різних когнітивних ситуаціях. Зокрема, описуючи поведінку дітей віком
до 6 місяців, які стикалися з незнайомим предметом, психолог, що досліджувала
роль дорослих у процесах освоєння малюками навколишнього середовища, підкреслювала «екзистенційність» зустрічі з незнайомим: «...новий предмет неначе
заворожував дитину. Немовлята не могли відвести від нього погляду. Тому поява
дорослого не полегшувала стан дитини. Нам не вдалося помітити різниці, залежно від того, хто з’являвся – близька чи просто незнайома людина. Спілкування не
проникало крізь бар’єр переляку, що ізолював малюка» [3]. Треба зауважити, що,
можливо, мова повинна йти не про переляк, а про більш складний комплекс відчуттів (про це нижче).
Тим не менш, процес формування уявлень про світ стає можливим лише
завдяки наученню, наприклад, з боку матері, яке: 1) актуалізує певний ракурс
реальності; 2) виступає як зовнішня об’єктивуюча сила, гармонізація з якою
власних зусиль є запорукою успішності та заспокоєності. Саме «зовнішній» для
дитини авторитет виступає гарантом адекватності її дій, а значить й об’єктивності
актуалізованої в цій дії реальності. У психології доведена значимість научення
саме близького вихователя. Наприклад, дитині (26 дітей у віці від 1 міс. до 5 міс.
та 23 днів) показують знайому іграшку. У першому випадку це робить близька
людина, в другому − просто знайома. Перебіг експерименту дослідники описують
наступним чином: «...неваляшка подобалась дітям. Вони тяглися до неї. Коли
з’являлась близька людина, кількість ініціативних дій, направлених на іграшку,
зростала на 480%, у присутності просто знайомого дорослого приріст складав
лише 10%. Але головна відмінність полягала у тому, що у присутності близького
дорослого у дітей спостерігались намагання спільного сприйняття дорослого та
предмета: діти поверталися то до дорослого, то до іграшки, видавали тихі звуки
задоволення, вказували дорослому на іграшку поглядом: намагалися побачити
на обличчі дорослого його враження від іграшки й поєднати в єдиному акті
сприйняття дорослого і предмета [3].
Якщо спробувати «змоделювати» екзистенційну ситуацію, в якій перебуває
дитина, що починає пізнавати світ, – ситуацію граничну через близькість до межі
зародження свідомості як такої, то у найбуденніших реакціях на зовнішні подразники можна розгледіти щось більше, ніж «лише» страх чи гру. Беручи до уваги від2
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сутність в мисленні дитини уявлень про більш-менш довгі ряди існуючих предметів
(які складають обсяг поняття), треба визнати унікальність зустрічі протомислення
з зовнішнім об’єктом.
З точки ж зору такого мислення, новий об’єкт, що не підпадає під «схеми
асоціацій», є чимось таким, що не вписується у сферу існуючого, тобто він є трансцендентним у повному сенсі цього слова. Контакт з ним поглинає усю увагу та
здібності спостерігача. Психічний стан тут не більш ніж фон стану когнітивного:
зустріч з потойбічним є унікальним досвідом, який поглинає суб’єкта цілком і
повністю. Про екзистенційний «жах» немовляти від зустрічі з невідомим ішлося
вище. «Трепет» від зіткнення з зовнішнім середовищем можна продемонструвати
на наступному прикладі. У дослідах С. Ю. Мещерякової з дітьми до року проводилося дослідження їхньої пізнавальної активності: «...у 15-ти вихованців денної
групи яслів віком від 10,5 до 15,5 міс. реєструвалися особливості дій з іграшками.
Робота виявила стимулювання, яке здійснювало спілкування з дорослими на ПА
дітей. Предмети, що валялися у дітей під ногами та набридли їм, набували чарівної, заворожливої привабливості як тільки маля бачило їх в руках дорослого, й
особливо, якщо той на очах дитини здійснював з предметом якусь маніпуляцію,
нехай і просту, але незнайому дітям: ставив кубик на ребро, закручував кульку
дзиґою, протаскував шнурок через кільце. Дивлячись на виставу, яку розігрували
дорослі, діти через декілька секунд приходили у сильне збудження: тремтячи від
нетерпіння, вони намагалися заволодіти іграшками, покрикували, прискорено
дихали» [3].
Показова й різниця між появою в полі зору дитини незнайомої речі та
вже відомої, але такої, що вже не викликає зацікавленості. У другому випадку
роль дорослого видається визначальною – він власним прикладом пробуджує
у дитини цікавість до старої іграшки. Зовсім інша ситуація у першому випадку.
Тут дослідники відмічають заворожливу відстороненість дитини, яка не може
звернути увагу навіть на присутність одного з батьків. Можна припустити, що
різниця реакцій наочно демонструє завдання ранньої первинної соціалізації, яка
повинна ввести дитину у коло існуючого, каналізуючи енергію трансцендентного
в русло понятійних об’єктивацій: показуючи приклад реакції на незнайому раніше ситуацію, батьки поступово наповнюють пам’ять дитини впорядкованими послідовностями подібних чуттєво-ментальних комплексів, які з часом і складуть
обсяги усвідомлених (і практично засвоєних) понять. Власне процес переводу
чуттєво-смислового комплексу (протопоняття) у коло культурно значимого та
засвоєного і є об’єктивацією.
Перефразуючи стару сентенцію, можна сказати, що не релігія є дитинством
розуму, а саме дитинство передбачає релігійний по суті досвід «спілкування» з
трансцендентним.
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Треба особливо підкреслити, що за подібним розумінням об’єктивності як
фактору культурної «фіксації» реальності, її аподиктичною умовою виступає репрезентована в наученні соціальна конвенція, що спирається на певну «експлуатацію» фізіологічних особливостей людського тіла. На певному етапі розвитку малюка безпосереднє втручання авторитету є необхідною передумовою можливості
виконання ним практичних дій.
Артикуляція «об’єктивних» характеристик зовнішнього світу закріплюється
не лише на рівні ідеальних та фізичних практик, але й у матеріальних структурах
мозку людини – останні дослідження довели, що малюки у три місяці краще відрізняють обличчя інших етнічних груп, ніж діти піврічного віку; схожі «обмеження»
мозку дитини, пов’язані з його культурним «налаштуванням» відокремлені і у сфері
сприйняття звуків. В. Бажанов припускає, що, таким чином (шляхом «фізіологічного «обрізання» на рівні синапсів мозку в процесі раннього розвитку мозку, коли
відбувається поступова та послідовна мієлінизація нервових волокон») відбувається процес формування нейронних мереж високого рівня, «достатніх для створення
складних перцептивних можливостей» [1].
Надалі упродовж усього життя людина зберігає «відчуття об’єктивного» –
спроможність редукувати інформацію про зовнішній світ до канонічних, закладених у дитинстві чуттєво-ментальних комплексів. Трансцендентальний авторитет
зовнішнього Іншого, що тяжіє над людиною протягом усього життя, геніально висловив у романі «Процес» Франц Кафка.
Виходячи з наведеного, можна сказати, що мислення є не лише процесом
оперування символами, а скоріше зводиться до перманентного переходу від
ментальних станів до станів чуттєво-тілесних, які ніби верифікують (через звернення до «канонічних», засвоєних як «об’єктивні» стани) правильність сприйнятого
та осмисленого, а також об’єктивують чуттєву інформацію як інтерсуб’єктивну
реальність. Об’єктивність тут постає як функція від соціального, а тому й реальність
(світ об’єктивно існуючих речей) зливається з дійсністю (простором соціальної дії).
Раціональність, у такому випадку, маркує релевантність свідомої дії об’єктивному
порядку універсуму.
Онтогенетична схема народження свідомості може виступати моделлю для
розуміння філогенетичного «входження» до смислового універсуму. Спробуємо, після намагання зробити екскурс у феноменологію протомислення індивіда,
доторкнутися до процесу зародження мислення як такого. Треба підкреслити, що
йдеться саме про когнітивний вимір цього процесу, тобто про формальну його
сторону без постановки питання про природу світу, що відкривається людському
розуму.
Якщо не прив’язуватися жорстко до дарвінистського схематизму (який, з точки зору філософії свідомості, занадто натуралістичний), то можна припустити іс60
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нування такої стадії процесу формування свідомості та мислення, на якій значна
частина досвіду людини знаходилася в зоні «зустрічі з трансцендентним» та ще не
мала об’єктивації. Саме фіксація змісту протопонять (що схематично репрезентує
певну інформацію) у спільній чи подібній прагматичній реакції індивідів, їх діях
і формує а) простір поняттєвого мислення; б) стратегії колективної життєдіяльності; в) колектив «користувачів» понять та алгоритмів дій – соціальну спільноту. З
певною долею справедливості можна стверджувати, що мислення, яке здійснюється перед лицем трансцендентного поза можливістю опертися на широке коло соціально освячених прецедентів класифікацій чи готових рішень проблеми, і є, по
суті, мисленням релігійним.
На певному етапі розвитку раціональності вона, і це справедливо для будь-якої
традиційної культури, є сугубо релігійною, головним чином через відсутність уявлень про наявні контексти, що «вміщують» культурні дії, тобто уявлень про світ у
цілому. У цьому випадку кожний крок потребує «узгодження» з персоніфікованим
у міфологічних образах зовнішнім авторитетом. Т. Лукман взагалі вважав виділення уявлень про фізичний універсум у цілому із соціальної реальності в самостійний
регіон сущого «віхою у глобальному процесі раціоналізації» [4.192]. Ускладнення
структури культурних систем призводить до формування «загальнодоступних»
регіонів – уніфікованої та інтерсуб’єктивізованої сфери побуту, що більш не знаходиться на передовій взаємин із сакральним. Ця частина реальності пов’язана з
процедурним (термін з когнітивної психології) мисленням, що поширюється на все
звичне, тобто все те, що не потребує принципових інновацій та фундує «світську
раціональність». При цьому, незважаючи на, здавалось би, інваріантне місце світських регіонів реальності та світської раціональності в процесі розвитку людського
мислення – вони з’являються в різних культурах на певному етапі їх розвитку –
треба утриматися від спокуси вважати, що йдеться про ту ж саму світську раціональність.
Наприклад, естетично забарвлені першопринципи греків, що «відповідають»
за давньогрецьке уявлення про космос, не є тотожними ані антропоморфному
принципу інь-янь у китайській традиції, ані етичним уявленням про
космогонічну жертву божества в традиції індійській, ані, зрештою, уявленням про
трансцендентність Бога у євреїв. Однак саме ці уявлення кожного разу відіграють
роль підвалин культурних раціональностей.
Наш власний культурний універсум формувався в результаті декількох
цивілізаційних «мутацій». Перша з них була пов’язана з трансформацією в
середині V ст. до н. е. давньогрецької міфології під впливом зовнішніх факторів
(більш тісної й широкої взаємодії з іншими культурами) та внутрішніх причин
(у першу чергу, тенденцій до раціоналізації соціальних практик, пов’язаних з
ускладненням культурної системності), породили специфічний тип світської
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раціональності – філософсько-теоретичний. Інтуїтивні уявлення про красу, гармонічність та співрозмірність «надмісячного» (тобто вічного, релігійного) світу
понятійною мовою світської раціональності давніх греків трансформувалися в
учення про істинну реальність, яку складають божественні архетипи – прообрази
тих речей, що відкриваються людському розуму. Емпіричні об’єкти – усе те, що є
навколо людини в буденному житті, були витлумачені як синтетичні утворення, що
мали божественні атрибути, але земну природу. Це був шлях руйнування міфічної
образності та одночасно формування уявлень про новий світовий лад, який був
нащадком сакрального універсуму. Раціоналізований двійник замінив міфічну
реальність на кшталт того, як змінюються декорації в театрі. Однак, соціальне,
політичне і навіть релігійне життя еллінів тепер розгорталося у нових реаліях, з
новими орієнтирами та за допомогою адекватного цим реаліям способу мислення.
Зіткнення подібних за структурою міфологічних універсумів у минулому
призводило до формування синтезованих міфологій, у яких екстенсивність тотальної регламентації повсякденних дій заміщувалася інтенсивністю духовної
детермінації. Зіткнення більш масштабних релігійних систем породжувало культурні універсуми із власними «логіками смислу» та просто логіками (на кшталт
давньогрецької). Одна з таких революцій відбулася й у християнському універсумі,
правда, підготовленому до неї внутрішніми культурними процесами. Серед множини її імовірних дат можна, разом зі Стівеном Тулміном, назвати 1769 рік, коли
європейці не лише відкрили «ще один народ дикунів», але й визнали, що в його
етиці і світосприйнятті наявна певна раціональність [5.57].
У світлі сказаного вище, ми, окрім іншого, отримуємо інструмент для більш
послідовного розуміння сутності процесу раціоналізації, секуляризації та глобалізації. Під раціоналізацією треба розуміти, в першу чергу, поглиблення та розширення «профанних» регіонів реальності, що конституюються діями в межах
процедурної раціональності; результатом у цьому випадку виступають уявлення
про онтологічну структуру світу, відповідно до якої вибудовується шерег раціональних дій.
Секуляризація в загальному сенсі співпадає з раціоналізацією, але у спеціальному позначає процес вихолощування релігійних смислів із християнського
універсуму, який почався в схоластичну добу та активізувався в епоху відкриття
альтернативних культурних світів. Поширення ж тотально нерелігійного життєвого
світу на культурні ареали планети (потенційно – на увесь культурний універсум)
треба називати глобалізацією.
Проте, в індивідуалізованому, тотально уніфікованому та секуляризованому
світі сучасності досвід об’єктивного залишається найважливішим. Кажучи про
об’єктивність, ми говоримо не лише про соціально закріплену інтерсуб’єктивність,
але й про інтегральну характеристику мислення, яка є невід’ємною складовою
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розуміння, мислення, свідомості – ми знаємо/розуміємо/усвідомлюємо не лише
розумом, але, так би мовити, всім своїм єством, певні стани якого фіксують ту
«об’єктивність», що транслюється в культурі, тобто фіксують раціоналізовану
в сенсах трансцендентність. Повертаючись до проблеми вихідної реальності,
на основі якої людина починає свою життєдіяльність, треба визнати, що ми з
раннього дитинства знаємо про існування «об’єктивного світу», бо саме це знання
є необхідною умовою наявності горизонтів існуючого – тих «областей», по яких
«пробігає квантифікована змінна». Індивіди в обсягах понять – реальні чи уявні
об’єкти наших культурних практик, що втиснуті в ці обсяги «волею» колективного
культурного суб’єкта. Наш світ – безкрайні простори, де співіснують «приручені»
процесуальною раціональністю логічні індивіди, і ми раціональні саме тоді, коли
не виходимо за межі законів та змісту цього логічного універсуму. Релігійна раціональність, у своїх істотних проявах, не звертається до соціальних резервуарів
прецедентів через їх відсутність, а шукає авторитетного підтвердження значущості
власних інтуїцій. Проте і релігійна легітимація об’єктивного, і його світське «відчуття», містять дораціональний досвід трансцендентного.
Наш світ стає більш комфортним завдяки розширенню сфери іманентного
(процедурно раціоналізованого) на весь універсум. Але, можливо, саме з цим
пов’язана й певна загроза: поза доступом до трансцендентного культурні сенси, як
і сама культура, починають чахнути. Чи не цією хворобою пояснюється пасіонарна активність нехристиянських культур у сучасному секуляризованому, але все ще
християнському світі. Іноді здається, що західний світ нагадує європейську жінку з
роману Умберто Еко «Маятник Фуко», яка, раз за разом виходячи на майданчик для
ритуального танцю, марно намагається здобути досвід потойбічного.
Висновки. Найважливішими елементами ШІ, виходячи зі сказаного вище,
є: 1) когнітивні схеми − знаково-символічні репрезентації реальності (або її
фрагментів), що включають базові сценарії орієнтації і діяльності; 2) уявлення про
мету діяльності і «бажання» її досягнення; 3) поділ «зовнішнього» світу і суб`єкта
діяльності зі встановленням захисних обмежень як частини його діяльності; 4)
гармонізація «інтелектуальної» діяльності з актуальними легітимними соціальними
зразками.
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У СТРУКТУРІ РЕЛИГІЙНОЇ ТА СВІТСЬКОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
Часть II. Современная феноменология: состояние и перспективы (критический анализ).
Том 2. Реферативный сборник. М., 1977. – 262с.
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Дорациональная природа объективности и ее место в структуре религиозной и светской рациональности
В статье, на основе анализа оснований рациональности, уточняется природа объективности, которая понимается как закрепленные в индивидуальном опыте способы
взаимодействия с «трансцендентным». «Рационализация» внешнего мира осуществляется путем выработки в индивидуальном (под руководством воспитателя) или коллективном (путем усложнения систем культурного разума) мышлении схем упорядочивания реальности, а также опирающихся на них стереотипных действий. Наличие в
культуре обширных горизонтов унифицированных и стандартизированных практик,
выступающих полем для реализации «процедурной» рациональности и минимизирующих значимость культурного опыта трансцендентного, отличает светские культуры от культур по преимуществу религиозных.
Ключевые слова: сознание, искусственный интеллект, субъект, деятельность
Prerational nature of objectivity and its place in structure of religious and secular rationality
In the article an attempt to clarify the nature of objectivity, mechanisms of forming “the
knowledge” of the objective was made. Process of entering the world of objective and individual
consciousness is considered as a model of understanding the rationalization of transcendental
in religious traditions.
Key words: continuous, artificial intelligence, subject, activity
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МЕТАФІЗИКА РАДЯНСЬКОГО ДИСКУРСУ
ТА ЙОГО АНТИНОМІЇ

В пропонованій статті автор робить спробу виокремити найважливіші
причини наявності антиномій та суперечностей в радянському метафізичному дискурсі. По-перше, це – внутрішня суперечливість та раціоналістичний
фундаменталізм марксового дискурсу, політична зангажованість та незавершеність його наративу. По-друге, це – наслідок незадовільного і неадекватного
засвоєння теоретичної спадщини Карла Маркса. Більшість апологетів Маркса,
від Енгельса до Леніна, не мали ані відповідної освіти, ані філософічного смаку,
ані бажання автентичного відтворення і розвитку його ідей. Їхнє ставлення до
нього було суто прагматичним – марксизм мусить бути інтерпретований як
сакральний імператив доконечності зруйнування старої політичної системи
та становлення нової. Для цього він був адаптований до масової свідомості і введений у ранг сакральної догматики. В такий спосіб якась інша позадогматична
філософія стала не тільки непотрібною, але й небезпечною.
Ключові слова: метафізика, марксизм, гносеологія, матеріалізм

Абсолютна гносеологізація суб’єкта зовсім не є винятковою вадою марксистського філософування. Навпаки, марксизм запозичив цю парадигму з філософії
Модерну – французького просвітництва та англійського емпіризму. Інша справа,
що у другій половині ХХ сторіччя європейська філософія вже подолала цю істо66

Наука. Релігія. Суспільство

2018 № 2

І. Т. Пасько
рично обмежену епістемологічну настанову, повертаючись до поліфонічної візії
суб’єкта як центру гіпостазованої діяльності. І лише пізній радянський марксизм
виявився неспроможним на цей крок. Хоча, заради справедливості, зазначимо, що
перші поодинокі зрушення у цьому напрямі вже спостерігалися. Достатньо згадати
працю репресованого грузинського філософа З0-х років минулого сторіччя Константине Мегрелідзе, що започаткувала марксистську версію соціології знання і
не втратила евристичного значення до сьогодення, а також роботи Г. Волкова, Г.
Батіщева, А. Можеєвої. (Мегрелидзе К.Р. Основные проблемы социологии мышления. – Тбилиси: «Мецниереба», 1965, 432 с.; Волков Г. Н. Социология науки. Социологические очерки научно-технической деятельности.- М.: Политиздат, 1968. 326
с.; Батищев Г. С. Деятельностная сущность человека как философский принцип. \\
В кн.: Проблема человека в современной философии. М., 1969, с.73-144; Можеева А.
К. К истории развития взглядов К.Маркса на субъект исторического процесса.\\ В
кн.: Проблема человека в современной философии. – М., 1969, с.145-188).
Представники радянської варіації соціології знання звісно були прихильниками засадничої ідеї матеріалістичного розуміння історії про обумовленість
суспільної свідомості суспільним буттям. Натомість проблема ускладнювалася
тим, що задовільної відповіді на метафізичне питання про differentia specifica
суспільного буття від суспільної свідомості радянська філософія зовсім не мала.
У спадщину від Маркса вона отримала гранично абстрактну сентенцію про те, що
«суспільне буття є реальним процесом життя людей», котра радше заплутувала
ніж прояснювала це питання. Все це породжувало схоластичні дискусії навколо
цих понять, де летіли стріли, ламалися списи, але жодна з дискутуючих сторін
не полишала ристалища, над яким майорів сакральний для обох сторін штандарт
вірності імперативам марксизму.
Відповідно до цього, диспутанти репрезентували дві умовні «філософічні»
партії – партію діалектичного та партію історичного матеріалізму. Перша
віддзеркалювала традиційну європейську матеріалістичну традицію трохи
модернізовану сцієнтиською орієнтацією. Згідно з нею, визнавалась універсальна
єдність буття як буття природи у різноманітних формах речовинних субстратів,
принципово відкритих для чуттєвого відображення.
На цих підставах й була побудована відома концепція співвідношення буття й
свідомості. В онтологічному аспекті вона отримала формулу залежності психічного
від фізіологічного, психіки від мозку. У гносеологічному – форму твердження,
що пізнання є переважно процесом чуттєво-споглядального відображення
дійсності. Такий собі «марксистський сенсуалізм» майже нічим не відрізнявся від
французького сенсуалізму ХVIII сторіччя, хіба що був трохи макіяжований під
«легальну діалектику» радянської системи. Він повністю домінував у радянській
літературі до 60-х років минулого сторіччя і певним чином зберігає ауру свого
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впливу в пострадянських філософських скриптах.
Довге життя подібної концептуалізми в літературі пояснюється тим, що вона
висловлює точку зору здорового глузду, котрий має філософську іпостась у вигляді
наївного реалізму. Його логіка доказова, переконлива й проста. У світі не має бути
нічого крім того, що дається людині в її безпосередніх відчуттях. Тому, в жодному
разі, не може бути ані Бога, ані Диявола, ані, тим паче, якоїсь там об’єктивної
соціальної реальності, відмінної від природно-речовинних субстратів. Можуть
існувати тільки об’єктивні складнощі чуттєвого виявлення об’єкта.
Безумовно, сьогодні всі згодні з тим, що церебральні структури є продуктами
не тільки природно-історичного, а й соціального розвитку. Але це − лише ритуальні
заклинання. Сьогодні усі волають до активності свідомості і в деталях багато що
змінюється, але принципові настанови поки залишаються тими самими. Зараз, як
і 40 років тому, цілком релевантним виглядає натуралістично детерміністичне
твердження, що «ідеальність являє собою суто особистісне явище, яке реалізується
мозковим нейродинамічним процесом певного типу», а феномен активності є
виразом генетично-уроджених форм роботи мозку (Дубровский Д.И. О природе
идеального.\\ Вопросы философии -1971.№ 4, с.105; его же. Мозг и психика. \\
Вопросы философии.- 1968, № 8, с.133).
Мусимо зауважити, що історія пізнання не дає достатніх підстав для повного
заперечення дискурсу природничого детермінізму. Він має право на існування
у межах відносної істини. Мабуть, саме у такий спосіб найліпше пояснюється
специфіка чуттєво-споглядального відношення суб’єкта до дійсності. У свою
чергу, опертя на сучасну нейрофізіологію, генетику, теорію інформації і таке інше
дозволяє розкрити це відношення глибше та диференційованіше.
Але наївно було б думати, що саме успіхи природничих наук дозволять
адекватно усвідомити соціальний характер взаємодії матеріального та ідеального.
Життя суспільного індивіда, як відомо, аж ніяк не зводиться до споглядання
природної реальності. Сприймаючи світ тільки крізь призму чуттєвого споглядання,
не можна не тільки осягнути сутність дійсної соціальної природи життєвого світу
людини, але й, перш за все, збагнути процес олюднення, процес самостановлення
людини й суспільства.
Наприкінці 80-х років минулого сторіччя автор цих рядків писав: «Ми іноді
піддаємо забуттю те, що принцип первинності матерії та вторинності свідомості
належить не діалектичному, а додіалектичному матеріалізмові і має суто гіпотетичний характер. У той самий час хибною слід визнати думку, ніби теза Маркса про
первинність суспільного буття є дедуктивним висновком загальнофілософського
положення матеріалізму про первинність матерії. У дійсності, тільки по дослідженні
питання про те, що являє собою суспільне буття і яким є його взаємозв’язок з
суспільною свідомістю, матеріалістичне рішення основного питання філософії
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може перетворитися з аксіоматичної гіпотези у науково доведене твердження»
(Пасько И.Т. Социальное битие сознания…).
Парадокс ситуації полягав у тому, що саме невизначеність категоріального
статусу суспільного буття не дозволяла радянському марксизму піднятися не тільки
до рівня «наукового вчення», бо це принципово неможливо, не тільки до рівня
марксової концепції, бо для цього треба було мати справу з автентичним Марксом,
але й до рівня матеріалізму домарксового, бо так званий історичний матеріалізм, на
якому був круто замішаний радянський марксизм, з успіхом дозволяв перетворювати
старий матеріалізм у вульгарну політичну доктрину з наївно-реалістичним
філософським забарвленням. Подібна метаморфоза доконечно приводила до вельми
сумних наслідків. Особливо, коли мова йшла про соціальні реалії.
Які ж причини такого стану речей? Їх досить багато. Деякі, може бути,
непрозорі й досі. Але найважливіші з них оголені достатньо чітко. По-перше,
це – внутрішня суперечливість та раціоналістичний фундаменталізм марксового
дискурсу, політична зангажованість та незавершеність його наративу. По-друге,
це – наслідок незадовільного і неадекватного засвоєння теоретичної спадщини
Карла Маркса. Більшість апологетів Маркса, від Енгельса до Леніна, не мали ані
відповідної освіти, ані філософічного смаку, ані бажання автентичного відтворення
і розвитку його ідей. Їхнє ставлення до нього було суто прагматичним – марксизм
мусить бути інтерпретований як сакральний імператив доконечності зруйнування
старої політичної системи та становлення нової. Для цього він був адаптований до
масової свідомості і введений у ранг сакральної догматики. У такий спосіб якась
інша позадогматична філософія стала не тільки непотрібною, але й небезпечною.
Все це чудово довів Ленін у своїй праці «Матеріалізм та емпіріокритицизм», будьякий сенс написання котрої поза цим контекстом є повністю незбагненим для
неупередженого розуму.
Разом з «втіленням» марксистської доктрини в історію і становленням
ідеократичної соціалістичної системи марксистська філософема була зведена в
остаточний канон, викладений у четвертій главі «Короткого курсу історії ВКП(б)»
під назвою «Про діалектичний та історичний матеріалізм». За своєю суттю це був
компендіум соціалістичної кратодіцеї. Саме на цьому закінчилася доба апологетів
і постала доба епігонів, котрих вже стріляли без попередження за будь-який крок
вбік від канонічної лінії, постала доба небуття філософії взагалі.
Кволе відродження радянської марксистської філософії починається лише
по смерті Сталіна, на зламі 50-60-х років ХХ сторіччя. Цей період у часі майже
збігається зі спалахом популярності марксистських ідей у Західній та Центральній
Європі. Замість популярних на межі минулих сторіч інтерпретаторів марксизму
Е. Бернштайна та К. Каутського, ревізіонізм і ренегатство яких було вчасно не те
що проаналізоване, натомість енергійно затавроване Леніним, у цей час постали
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імена нової хвилі західного марксизму, т. з. неомарксизму – К. Хоркхаймера, Т.
Адорно, Е. Фрома, Г. Маркузе, Ю. Габермаса та інших. Постали нові концепти –
«автентичний» марксизм contra «догматичного» марксизму, молодий Маркс
versus зрілий Маркс, «тоталітарний соціалізм» проти «соціалізму з людським
обличчям».
Соціалістична батьківщина разом з радянським Марксом знову опинилися
у небезпеці. Для ідеократичного режиму втрата Маркса була рівнозначна втраті
звитяжного штандарту в смертельному двобої з гнилою буржуазною демократією
і відповідною їй філософією. В умовах «відлиги» і, як наслідок цього, вже недостатньо герметичної «залізної завіси», старі ідеологічні кліше місцевого
ширвжитку виявились не тільки неефективними, але й небезпечними для цього
режиму. Як то не парадоксально, ідеологічні бої з політичних площин вимушено
пересувались на терени філософських плацдармів. Понад те, армії ідеологічного
супротивника під сигнатурами «автентичного марксизму» та «молодого Маркса»
дислокувались на філософських аренах, що були terra incognita для війська
«догматичного марксизму» − аренах метафізики, феноменології, філософії історії та
культури. Квазіфілософічні екзерсиси догматичного марксизму на кшталт «класової
боротьби» та «диктатури пролетаріату» на європейському інтелектуальному ринку
вже давно не мали духовної вартості і придатні були лише для внутрішнього
споживання.
Не зважаючи на теоретичну неготовність, майже повну відсутність
кваліфікованих фахівців, війна «за Маркса» була розпочата. Першим актом цього
процесу, напевно, можна вважати вихід друком російською мовою у 1956 році
«Паризьких манускриптів» Маркса. У подальші роки було продовжено публікації
невідомих російськомовному читачеві підготовчих матеріалів до «Капіталу» та
інших оригінальних текстів. Справжній, повний, без купюр Маркс вперше постав
перед радянською філософською публічністю. Постав не як зарозумілий обскубаний
політичний економіст, а як оригінальний соціальний філософ і методолог. Внаслідок
того, що інша постгеґелівська філософська література для нашої інтелектуальної
публіки була закрита, вона вимушена була читати «Манускрипти-1844 року».
Дехто на цьому й зупинився. Знову було відновлено викладання філософії у вищих
навчальних закладах. Крига скресала, але значно повільніше, ніж того вимагала
ситуація.
Навіть елітна публіка була не готова до адекватного сприйняття марксових
наративів, але то була не її вина, а, радше, загальна біда цього суспільства. Декілька
десятиріч повної ізоляції від європейського філософського процесу та зведення
філософії до примітивної апологетики політичної системи обумовлювали загальний
рівень філософської культури і протягом досить тривалого часу не подавали надій
на релевантний діалог з текстами першого класика вчення.
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Справа ускладнювалась тривалим паралельним розмежуванням діалектичного та історичного матеріалізму. Діалектичному матеріалізмові було поставлено
в обов’язок узагальнювати досягнення природознавства, бажано не торкаючись
соціокультурної сфери. Натомість історичний матеріалізм був відсторонений
від опрацювання усіх філософсько-методологічних питань. Внаслідок цього,
спостерігалось хронічне культурно-методологічне відставання соціальної складової
радянської філософії. У даному випадку симптоматично, що марксова спадщина
проходила саме по департаменту історичного матеріалізму.
Ще один аспект проблеми був пов`язаний з економічною культурою
філософів. Як відомо, в теоретичній спадщині Маркса філософські універсалії
найчастіше закодовані в тканину економічного дискурсу. Постійне філософське
«розкодування» економічних категорій виявилось вельми нелегкою справою, що
вимагала високої кваліфікації дослідників. Але, врешті-решт, саме на цьому тлі
були здобуті нові методологічні та світоглядні висновки, збагачено категоріальний
тезаурус, встановлено релевантну комунікацію з його текстами. Мусимо
констатувати, що пізній радянський марксизм досяг певних успіхів у адекватній
інтерпретації наративів свого власного архонта.
Не можна оминути увагою умови, в яких здійснювалась реституція Маркса.
З одного боку, політична влада, з вищенаведених причин, мала велику потребу у
марксистських студіях і тому готова була всіляко їх заохочувати. З іншого – вона
панічно боялася, щоб ідеї невідомого Маркса раптом не розбіглися з ідеологічними
кліше режиму. Тому вона всіляко їх обмежувала і контролювала. Влада дозволяла
філософські дискусії, але тільки під незримим омофором великого інквізитора.
З метою самозбереження, свідомо, чи радше несвідомо, теоретичні суперечки
перетворилися у полеміку за канонами відомих диспутів часів Сорбонни та
звільнення Єрусалиму.
За тією ж формулою поступово складався новий філософський дискурс,
дискурс езотеричної соціалістичної схоластики, філігранний за формою
і незрозумілий не тільки для невтаємничених посполитих, але й для всієї
інквізиторської курії режиму. Диспутанти були вимушені доводити не стільки
правомірність, скільки «правовірність» власних ідей, або повністю сепаруючись
від соціально-політичних реалій у нетрях зазначеної схоластики, або видаючи
політичне належне за суще. Парадокс полягає у тому, що в радянській країні не
було антимарксистів. Марксистами були всі. Всі найкращі радянські філософи
були свідомими марксистами з єдиною важливою для влади вадою – вони були
вільними від догматичних рудиментів. За це влада їх не любила і деяких таврувала
як дисидентів та інсургентів, решта з них була під вічною підозрою.
Драматизм ситуації цуґцванґу був очевидним. Боротьба «за Маркса» була
нагальною необхідністю для ідеологічного виживання системи, але сам Маркс
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виявився ідеологічно не тільки не бездоганним, а й шкідливим для неї. Йти далі за
Марксом було небезпечно, повертатись назад до дискурсу, так званого, історичного
матеріалізму було неможливо.
Печерність істматівських сентенцій була вражаючо-комічною. У другій
половині ХХ сторіччя радянська філософія знаходилась у полоні тих повсякденних
фетишиських оманливих блукань, від яких застерігав Маркс понад сто років
тому, підкреслюючи, що філістер постійно приймає суспільні характеристики
світу за природні якості речей. Такий стан речей не дозволяв не тільки адекватно
усвідомити головні засади економічного детермінізму Маркса, але й всіляко
зводив його концепцію до вульгарного фізіологічного детермінізму a la ранній
Фоєрбах. Так, посилаючись на популярно-дотепну сентенцію Маркса про те,
що перш ніж займатися політикою, поезією чи філософією людина мусить їсти,
пити, мати житло, формулювався фундаментальний постулат про обумовленість
духовних процесів суспільства процесами задоволення матеріально-вітальних
потреб людини. Примітивність такої редукції вразила б не тільки самого Маркса чи
пізнього Фоєрбаха, вона вражала вже й адептів натуралістичного нурту в радянській
філософії.
Один з них саме у ті роки писав: «У філософській літературі, у широкій пресі
все ще зустрічаються твердження, згідно з якими підвищення матеріального
добробуту автоматично веде до зростання свідомості людини, її морального
вдосконалення. Не можна, одначе, заплющувати очі на те, що зростання
матеріального добробуту здатне викликати й негативні явища: підсилювати
споживацькі прагнення, приватновласницькі, егоїстичні інстинкти» ( Дубровский
6,15).
Повертатись назад до такої філософії було б самогубством, Це було
очевидно. Шлях вперед починався лише там, де закінчувався широкий
політичний автобан з чіткими ідеологічними дороговказами та починались
вузенькі лісові стежки без будь-яких певних методологічних та гносеологічних
орієнтирів, такі собі гайдегерівські Holzweg’и, на яких можна чудово й довго
шукати істину, без будь-якої гарантії її віднайдення або з небезпекою того,
що знайдена філософічна істина може принципово не збігатись з «соціальнополітичною» правдою. Було моторошно, було лячно, але була відлига і треба
було рушати.
Цікава річ. Знайомлячись з новітніми публікаціями, надибую фрагмент,
що вражає суголосністю з тими далекими часами. «Частина представників
практичної філософії переконана, − зазначає М. І. Донченко, − що соціальною
реальністю є лише реальність конкретних людей, які безпосередньо взаємодіють
між собою, а інша частина виходить з постулату щодо вищості суспільства
над окремими індивідами, але не з того суспільства-субстанції, як його бачили
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представники класичної філософії, але суспільства як мінливого і надскладного
утворення, яке врешті-решт є утворенням, продукованим тими ж людьми, хоча
й, можливо, поза їх волею і свідомістю. Однією з версій обґрунтування першої
позиції є теорія дії, а другої – теорія комунікації, причому кожна з них претендує
на граничне обґрунтування соціальної теорії…» (Бойченко М. І. Теорія дії та
теорія комунікації як граничне обґрунтування системного підходу в соціальному
пізнанні. // Практична філософія, №1 – 2010 (№35) с.11-16. с.12).
Декілька десятиріч тому автор цього тексту писав: «У дослідженні проблем
суспільних відносин у сучасній літературі прокреслились два підходи. Перший з них
полягає в затвердженні примату відносин над суспільними індивідами, у визнанні
самоактивності відносин, що не тільки не вимагають суб’єкта для пояснення цієї
активності, але й як таких, що повністю детермінують діяльність людей. Своє
логічне завершення цей підхід знайшов у теоретичній концепції структуралізму
Клода Леві-Строса, Жака Лакана, Мішеля Фуко та у доктрині «теоретичного
антигуманізму» французького марксиста Луї Альтюссера. У трохи пом’якшеній,
вільній від крайньої абсолютизації, формі ця точка зору висловлювалась і в нашій
літературі.
Другий підхід до дослідження суспільних відносин базується на ідеї
первинності самих індивідів. Людина трактується тут як суб’єкт і рушійна сила
відношення, міра усіх речей і самих відносин. Позиція «абстрактного гуманізму»
є гіршим варіантом розвитку цього підходу. (Тут доречно було б згадати теж
колишнього французького марксиста Роже Ґароді [R.Garaudy]).З іншого боку,
наша філософська думка дає безліч прикладів того, як можна саме з цієї точки
зору розвивати теорію наукового гуманізму» (Пасько И.Т. Природа и специфика
материальных общественных отношений: Диссертация на соискание ученой
степени кандидата философских наук. М.: МГУ, 1975. – 225 С., с.19-20).
Впадає в око те, що в обох текстових фрагментах порушується та сама
проблема – проблема методологічних засад вибору вихідного пункту дослідження
при аналізі сутності і структури соціальної реальності. Від суспільства до індивіда,
чи від індивіда до суспільства лежить дійсний шлях пізнання специфіки соціальної
реальності?
Що можна сказати з цього приводу? По-перше, мусимо констатувати, що ця
проблема зовсім не постала ані сьогодні, ані навіть сорок-п’ятдесят років тому.
Вона є вічною методологічною антиномією соціальної філософії та філософії
історії не тільки доби Модерну, але й Постмодерну. Різниця між першою добою і
другою полягає лише у тім, що Модерн наполегливо шукав способи її вирішення,
старанно підбираючи аргументи, а Постмодерн був вимушений визнати обидві
позиції відносно слушними.
Утім, нам здається, є велика рація. Рух пізнання соціальної реальності як від
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суспільства до індивіда, так і від індивіда до суспільства не дає жодних гарантій
посісти абсолютну істину історичного процесу, натомість, відкриваються різні грані
його сутності й дійсності. Вся історія розвитку філософії дає нам різні варіанти
рішення цієї проблеми: сакралізація суспільства Середньовіччям і обожнення
людини Ренесансом, профанна робінзонада Просвітництва і героїзація Volksgeist’a
німецькими романтиками, категорично-імперативна людина-мета Канта і
суспільство-субстанція Геґеля, голізм і аддитивізм, лібералізм і комунітаризм,
врешті-решт, теорія дії Толкота Парсонса і теорія комунікації Нікласа Лумана. Як
бачимо, у цьому засадничому методологічному двобої немає переможців, натомість,
під сигнатурою толерантності поки що поставлено три крапки…
Одначе, повернемось до радянської філософської ситуації на зламі 5060-х років ХХ сторіччя. Традиційний методологічний спір про вихідний пункт
аналізу суспільного буття в межах радянського марксизму мав принципове, раз
і назавжди визначене, рішення. На нашу думку, найбільш чітко і категорично
його висловив академік Б. А. Чагін: «Один шлях може бути визнаним дійсно
науковим – від суспільства до людини. Другий шлях – від людини до суспільства –
є хибним в історичному і логічному планах» (Чагін, с.55). Така сентенція не тільки
не є безпідставною, але й вельми слушною, бо ніхто інший як сам Маркс писав,
відхрещуючись не тільки від Фіхте, але й від Геґеля, що його «метод аналізу,
вихідним пунктом якого є не людина, а певний суспільно-економічний період, не
має нічого спільного з німецько-професорським методом поєднання понять…»
(Маркс.т.19.с.386).
Натомість, на той час вельмиповажній філософічній публічності вже було
добре відомо, що молодий Маркс, на відміну від зрілого, мав зовсім іншу точку зору.
Та раптом на захист зрілого Маркса від його ж юнацьких марень і зазіхань виступив
відомий на той час французький марксист зі структуралістськими суґґестіями,
«теоретичний антигуманіст» Луї Альтюссер. У розлогій праці «Читаючи «Капітал»
він повертається до цієї проблеми афірмуючи, що ненауковість всієї домарксистської
філософії передовсім полягає у прагненні використати поняття людської сутності
як принципу пояснення суспільного світу. Маркс же, у його розумінні, починаючи з
1845 року, замість того щоб виходити з сутності людини як чогось елементарного і
первинного, взяв за основу суспільство, з притаманною йому від початку складною
структурою. Для нього є первинною суспільна структура, котра детермінує людину
як свій елемент і служить для нього засадничим принципом пояснення (Althusser
L., Balibar E., Establet R. Lire le Capital, t.2. – Paris, 1965, p.157).
Але, попри все це, в радянській філософії на той час повністю перемогла
протилежна позиція. Якщо користуватись сучасним філософічним дискурсом, то
мусимо зазначити, що концепт «дії» суттєво затьмарив концепт «комунікації».
Можемо констатувати, що в шістдесятих роках ХХ сторіччя здійснився
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антропологічний поворот у «догматичному марксизмі». Ця акція була обумовлена
досить поважними резонами.
По-перше, традиційний марксизм завжди відрізнявся надмірною
соціологічністю. Понад те, окремі адепти офіційного марксизму надто впадали у
вульгарний соціологізм, що викликало академічну відразу не тільки у його критиків,
але й у неупереджених прихильників доктрини. Тому на часі стояла проблема
необхідності психологізації марксизму, або, іншими словами, розвитку його
психологічної складової. Тим паче, саме у цій хвилі в радянському суспільстві була
лише одна гуманітарна наука, що мала світовий рівень розвитку, котра тяжіла до
філософічних методологічних узагальнень, і котра готова була підставити своє плече
кульгаючій офіційній філософії в межах своєї візії марксизму. Це була психологія
особистості, побудована на доробках С. Л. Рубінштейна, Л. С. Виготського та К. М.
Леонтьєва. Час довів, що співпраця виявилась досить плідною.
По-друге. Позиція Л. Альтюссера була принципово неприйнятною для
влади, тому що вимагала легітимації «ворожої» концепції «двох Марксів». Двох
Марксів не може бути в жодному разі. Найвища сакральна засада комуністичного
режиму – принцип монізму. Єдиний Бог, єдина партія, єдиний Маркс. Максимум
у двох іпостасях: молодого і зрілого. Але єдиний. Імператив філіокве не підлягав
скасуванню. Святий дух «наукового вчення» мав сходити рівним чином як від
молодого, так і від зрілого Маркса. Саме тому для збереження моністичної
цнотливості доктрини було вельми небезпечно повністю заперечувати активну
роль людської дії, залишаючись на позиціях догматичного визнання примату лише
структури.
По-третє. Була ще одна важлива обставина. Це проблема людини.
Протягом десятиріч радянський режим звинувачували в свідомому обмеженні
політичних свобод і гуманітарних прав людини. Політичні сентенції від початку
супроводжувались теоретичними екзерсисами. В умовах транспарентизації
стосунків із західним світом постала необхідність шукати адекватні відповіді.
У політичній площині такою відповіддю стало абстрактне гасло, поступово
інкрустоване в майже всі програмні документи режиму: «Все в ім’я людини, все
для блага людини». Перформативна суперечність цієї сентенції майже очевидна.
Але це є політика, а в політиці все можливо і все коректно. В ідеологічному перерізі
все було складніше. Треба було знайти витоки гуманістичної складової марксизму.
І вони були знайдені.
Цьому сприяли розвідки західних критиків догматичного марксизму. Ще в
20-х роках минулого сторіччя Бруно Каутським ( Kautsky Bruno ) була висловлена
гранично радикальна думка про те, що « ленінський соціалізм є ніщо інше як влада
плюс техніка – людина не знаходить у ньому місця». ( B.Kautsky. Wirtschaftsprobleme
der Gegenwart. Wien. 1924; Kautsky B. Lenins Erbschaft. – In.: “ Die Zukunft “, 1962.
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H. 5. S.151. )
Спочатку здавалось, що цей пасаж є ніщо інше як елементарний наклеп на
реальний соціалізм, в ліпшому разі – це політична сентенція, яка не має жодного
теоретичного обґрунтування. Але коли, по плину двадцятиріччя, у 1947 році такий
корифей західної філософської думки як М. Гайдеґґер висловився у властивий
йому дискурсивний спосіб, де підкреслив наступне: «Сутність матеріалізму
полягає не у твердженні, що все є матерія, а радше у метафізичному положенні,
згідно з яким усе суще постає як матерія праці… Сутність матеріалізму
утаємничена у сутності техніки, про яку так багато написано, але яка так мало
усвідомлена» ( M.Heidegger. Platons Lehre von der Wahrheit. Bern. 1947. S. 87-88),
то стало зрозуміло, що на рівні політичних кліше дискусія відбутися не може.
Необхідна була теоретична розмова на рівні філософського дискурсу Мартіна
Гайдеґґера у колі адекватних філософських понять. Тим паче, що у останнього
йшлося, як нам здається, зовсім не про матеріалізм взагалі, а про матеріалізм
Маркса. На той час радянська філософія була неспроможна на такий рівень
дискусії. Вона була нездатна ані спростувати аргументи німецького філософа,
ані погодитись з ними.
У зв’язку з цим впадає в око більш пізнє (1959 рік) висловлювання Бертрана
Рассела. «Техніка, − зазначає він, − принесла з собою відчуття влади… Вона вселяє
в людей впевненість у тім, що вони здатні творити дива… Таким чином, імпульс
влади отримує розмах, якого раніше він ніколи не мав. Філософські системи,
що надихались науковою технікою, є філософськими системами влади і схильні
розглядати все нелюдське як сировинний матеріал» (Рассел Б. История западной
философии. – М., «Прогресс».- 1959. С.512).
Разом з тим, мусимо брати до уваги той факт, що всі ці вищенаведені
застереження щодо
феномену техніки, філософії техніки та філософії
матеріалізму були усвідомлені і артикульовані лише у середині ХХ сторіччя. Це
було майже по ста роках піку творчості Маркса. Аж до другої чверті минулого
сторіччя його спадщина, попри високу популярність, не викликала серйозної
уваги у авторитетних аналітиків. Першими в цій справі були представники
Франкфуртської школи. Саме з ними вимушені були зійтися у двобої нові
радянські філософи.
Як не парадоксально, цей діалог виявився, у певних межах, дуже плідним для
радянської філософії. Довівши владі необхідність розгляду соціальної реальності
крізь призму принципу діяльності (дії) суспільних індивідів і отримавши на
те від неї дозвіл, нові радянські філософи, згідно з матеріалістичним каноном,
сконцентрували увагу на аналізі співвідношення категорій діяльності, праці та
виробництва.
Доречно згадати, що на той час вся соціальна філософія радянського
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марксизму зводилась до політично-ситуативних коментарів трьохсторінкового
фрагменту з «Передмови» Маркса «До критики політичної економії». Крізь
призму цих вульгарних коментарів праця поставала як елементарний природний
процес обміну речовин між суспільством і природою з метою задоволення
вітальних потреб людини. Навіть відповідний розділ у підручниках історичного
матеріалізму тих часів носив назву не «Матеріальне виробництво», а
«Виробництво матеріальних благ». Різниця не тільки суттєва, вона принципова.
Долаючи примітивний натуралізм офіційного марксизму-ленінізму, осягаючи
автентичного Маркса, нові радянські марксисти нарешті отримали можливість
засвоїти категоріальний тезаурус молодого Маркса і вступити в змістовний діалог
з репрезентантами західного марксизму. Вони рішуче відсепарували природну і
соціальну складові виробничого процесу, без коливань надавши преференцію
соціальному; підкреслили детермінуючі функції соціальних форм людської
діяльності та людських потреб; розкрили сенс предметної діяльності як процесу
самопородження людини; діалектику опредметнення та розпредметнення;
відчуження та його подолання; мети, засобів і результатів діяльності; матеріального
та ідеального в межах доцільної цілеспрямованої діяльності людини.
У межах такої візії стало зрозумілим і більш прийнятним гайдеґґерівське
визначення матеріалізму Маркса як метафізичної доктрини, що трактує усе
суще як матерію праці. У роки оприлюднення цієї думки вона була далекою
від очевидності для радянської інтелектуальної публіки. Для цього були певні
підстави. Справа полягала у тому, що ідеологія раннього радянського марксизму
ніколи не була марксистською в повному сенсі цього слова. Це була ідеологія
ленінської інтерпретації марксизму, інтерпретації вкрай суб’єктивістської, де
Маркс посідав лише позірне сакральне місце і де питання про істину завжди
було другорядним відносно питання про політичну доцільність. На відміну від
Маркса, Ленін не мав чіткого усвідомлення сутнісного взаємозв’язку соціальної
теорії з метафізичними підвалинами її легітимації. Його загальне філософічне
кредо ніколи не виходило за межі концепції французького матеріалізму ХVIII
століття. А з точки зору такої філософеми все суще являє собою саме матерію, а
зовсім не «матерію праці».
Це очевидна методологічна недбалість. З одного боку, ленінізм ґрунтувався
на філософемі споглядального матеріалізму стосовно природи та місця людини
у ній, з іншого – на філософемі безупинного чудодійного людського активізму
стосовно суспільства, ролі, меж і можливостей його трансформації владою,
революційною меншістю, партією чи історичною особистістю, філософеми
запозиченої з суб’єктивістської соціології російських революційних народників.
Три підставові аксіоми цієї філософеми – «все досягається», «недосяжне не існує»
та «мета виправдовує засоби». Врешті-решт, ця друга філософема домінувала над
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усім, але вона не заперечувала першу.
Зверніть увагу на таку деталь. У радянському суспільстві у повсякденному
офіціозі був поширений логотип − «вільна праця». Вільна праця була сакральною
ознакою нашого суспільства, на відміну від тамтешнього. Що малось на увазі? Про
що йшлося? Йшлось зовсім не про творчу, креативну працю, не про працю, що дає
насолоду in sui та є способом саморозвитку людини. Під працею, радше, розумілося
те, що в класичній механіці називається роботою. Робота – це важка, марудна
справа, що органічно пов’язана з примусом. І тільки певна революційна сила чи
влада може здолати цю примусову роботу та експлуатацію людиною людини,
відповідно перетворивши її на вільну працю, позбавлену будь-якої експлуатації
та примусу. Доконечним засобом цього перетворення стає ліквідація приватної
власності та утвердження власності суспільної. Тобто необхідною і достатньою
умовою становлення вільної праці є наявність суспільної власності. У сполученні
«вільна праця» логічний наголос ставився не на суб’єкт судження − «праця»,
а на його предикат − «вільна». Мимоволі постає питання, а чи не є ця формула
специфічним парафразом трагічно відомої сентенції – «Arbeit macht frei».
Таким чином, філософська парадигма ленінізму, чи, інакше кажучи, раннього
радянського марксизму виглядає досить просто і, попри певний концептуальний
камуфляж ala Marx, прозоро і навіть переконливо. Але за однією обов’язковою
умовою: a priori необхідно прийняти за істину псевдометафізичний постулат,
сакральне кредо всіх історичних форм соціалізму і комунізму, про інфернальний
характер приватної та месіанську природу громадської власності. У разі супротивної
опінії, вся переконливість цієї конструкції повністю руйнується.
Ще один важливий методологічний момент. Ленінська концепція аж
ніяк не може бути визнана послідовним матеріалістичним розумінням історії.
Ще в роки військового комунізму Ленін категорично зазначив, що «в епоху
диктатури пролетаріату політика не може не мати першості перед економікою».
Ця теза була завжди визначальною не тільки для нього, але й для його адептів, як
теоретиків, так і, перш за все, практиків. Ленінське розуміння співвідношення
економіки і політики транспарентно розкриває також його думка про те, що
«політика є концентрованим виразом економіки».Тобто, в соціальній ієрархічній
тріаді «політика – економіка – техніка» політика посідає найвищий щабель,
економіка – середній, підпорядкований політиці, а техніка – долішній. Вона
розглядається лише як засіб задоволення матеріальних та вітальних потреб
суспільних індивідів.
Таким чином, стає очевидним, що, з точки зору ленінської інтерпретації
марксизму, єдиною площиною, де виявляє себе суб’єкт історії, є політика,
а екстеріорізує себе він в іпостасях політичної влади, суспільних класів, що
змагаються за цю владу, революційних та національних рухів, політичних партій
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та харизматичних особистостей, але всі вони виступають від імені його величності
народу, використовуючи його волю і політичну активність у своїх цілях, певним
чином втілюючи в дійсність і його інтерес. Тому, при такій соціальній філософемі,
напевно має сенс ленінська формула − народ творець історії.
Саме для цього періоду розвитку радянського марксизму і є слушною
формула Б.Каутського – «ленінський соціалізм є влада плюс техніка». Але час
ленінської інтерпретації марксизму минав і, як вже зазначалось, на межі 50-60-х
років у радянському суспільстві поставав новий марксизм, суголосний західному,
автентичному марксизмові.
Зазначимо два найбільших здобутки цієї нової філософії пізнього радянського
марксизму. Перший – це виокремлення зі спадщини Маркса нових теоретичних
понять, таких як «предмет» і «предметна діяльність», для позначення специфічної
соціальної реальності як соціальної форми, оболонки природного, як способу
буття соціальних комунікацій та спілкування. Було усвідомлено, що предметна
діяльність у жодному разі не зводиться до задоволення вітальних потреб людини,
а у своїй дійсності є процесом породження предметного, тобто соціального світу.
У свою чергу, предметний світ породжує предметну, соціальну людину. У такий
спосіб відкрилась слушність гайдеґґерівського визначення марксизму як концепції
метафізичної абсолютизації творчої специфіки праці.
Другий здобуток пов`язаний з усвідомленням історичного характеру
предметної реальності та реконструкції фаз її розвитку: доби ручних знарядь,
доби машин, доби автоматів. Крізь призму цієї реконструкції проблема розбудови
комунізму відкрилась не тільки у спекулятивно-споглядальній формі, а й у
реальних емпірично вивірених історичних патернах. Відтак стало зрозумілим,
що відчуження праці може долатись зовсім не ліквідацією приватної власності,
а переходом від машинної техніки до автоматизованого виробництва, що
абстрактні комуністичні ідеї в умовах суспільства машинної, а то й ручної, праці
не є актуальними для сьогодення дороговказами, а являють собою політично
препаровані утопії, призначені для маніпуляцій масовою свідомістю, що ключем
до соціального поступу та становлення всебічно розвиненої особистості може
бути не політично заангажована активність народу, а, перш за все, технічний і
технологічний прогрес.
І знову згадалось пророцтво Гайдеґґера про те, що сутність такого матеріалізму
утаємничена у сутності техніки, про яку так багато написано, але так мало зрозуміло.
Таке розкодування молодого Маркса не тільки не вимагало пошуків суб’єкта
історії, навпаки, поняття суб’єкт історії було виголошено квазіпоняттям, поняттям
без денотата. Єдиним суб’єктом тепер визнавалась людина в її діяльності. Саме
так, повністю суголосно думці автора «Німецької ідеології», де, попри Геґеля,
чітко зазначається, що «історія не змагається у жодних битвах, історія не посідає
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жодного неосяжного багатства, історія є ніщо інше як діяльність людини, що має
на меті свої власні інтереси».
Такими виглядають загальні соціально-філософські контури пізнього
радянського марксизму 60-80-х років минулого сторіччя. Західним інтелектуалам
«Паризькі манускрипти» відкрились у 1932, радянським – у 1956 році. Десь у
70-х роках радянські й західні соціальні філософи-марксисти повністю зійшлися
на полі єдиного філософського дискурсу та єдиних методологічних засад. Суттєві
розбіжності зберігались між ними тільки в царині дискурсу політичного. Але саме
в цей час поставали нові непорозуміння.
По усвідомленню теоретичної спадщини молодого Маркса, об’єктивна
ситуація вимагала звернення до його класичних творів. Саме крізь призму
раннього дискурсу могли відкритись принципово нові можливості більш
глибокого і змістовного розуміння та інтерпретації його фундаментальних
текстів. Але, на жаль, такого не сталося. Західним дослідникам класичний Маркс
був не цікавий. Він був вже там неодноразово аналізований, препарований,
підданий різноплановій критиці. Нічого нового вони там не чекали і тому,
оминаючи його пізній економічний корпус, зосередили свої аналітичні зусилля
у сфері пошуків специфіки інтерактивної комунікації. Натомість, ще гірше
складались справи з радянського боку. Як згадувалось раніше, системі потрібен
був лише один Маркс. Саме на філософів була покладена відповідальна місія
синтезації молодого і зрілого Маркса. Але синтеза безболісно не складалась.
Поєднання двох Марксів доконечно вимагало суттєвої корекції деяких
фундаментальних засад комуністичного вчення. Політичний дискурс увійшов у
антагоністичну суперечність з дискурсом філософічним. Політична доцільність
перемогла, але перформативна невідповідність потім приведе цю систему до
фатальних наслідків.
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Pasko I.
Metaphysics of Soviet discourse and its antinomy
In the suggested article, the author attempts to highlight the most important reasons
for the presence of antinomies and contradictions in the Soviet metaphysical discourse. First,
it is internal contradictory and rationalist fundamentalism of Marxist discourse, political
engagement and incompleteness of his narrative. Secondly, this is a consequence of unsatisfactory
and inadequate assimilation of the theoretical heritage of Karl Marx. Most of Marx’s apologists,
from Engels to Lenin, had neither the corresponding education nor the aesthetic taste nor
the desire for authentic reproduction and development of his ideas. Their attitude towards it
was purely pragmatic: Marxism must be interpreted as a sacred imperative for the ultimate
destruction of the old political system and the development of a new one. For this purpose, Marx
was adapted to the mass consciousness and put into the rank of sacred dogma. In this way,
some other kind of post-dogmatic philosophy became not only unnecessary, but dangerous.
Key words: metaphysics, Marxism, epistemology, materialism
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СОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ:
РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ОНТОЛОГІЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Сучасний стан світсистеми дозволяє говорити не лише про її системну
кризу, але і діагностувати перехід на новий невідомий до цього етап. Синдроми
такої трансформації можна спостерігати всюди, я ж зупинюся на трьох найбільш
суттєвих і таких, що мають відношення до подальшого розвитку теми доповіді.
Перший пов`язаний із втратою Заходом світоглядної монополії, і, як
наслідок, крах інваріантності цивілізаційної моделі. Сьогодні можна однозначно
констатувати, що пророцтво про «кінець історії» було явно перебільшеним. За
станом на сьогодні можна несуперечливо говорити як мінімум про три експліцитні
альтернативні Заходу цивілізаційні проекти: Ісламський проект, Російський світ
і Китайський проект серцевинних цінностей1. При тому, що вони з`явилися і
розвиваються на абсолютно різному культурному ґрунті, можна виділити деякі
загальні риси цих проектів: 1) принципове заперечення універсальності західних
цінностей і приписів; 2) інтерпретацію західних цінностей як інструменту
1 Примітно, що Дж. Данфорд, самий високопоставлений воєначальник США, Голова об’єднаного
комітету начальників штабів, 23 серпня 2016 р., викладаючи доктрину загроз «4+1», назвав головними
загрозами Росію, Китай, Іран, Північну Корею та насильницький екстремізм. Тобто, в першу чергу,
країни, які мають власні альтернативні проекти розвитку та виявилися головними загрозами, при цьому
озброєний тероризм був поміщений на останнє місце. Див. детальніше: https://www.defense.gov/News/
Article/Article/923685/dunford-details-implications-of-todays-threats-on-tomorrows-strategy
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підпорядкування та експлуатації інших культур; 3) звернення до власної історії і
релігійних традицій у пошуку власних культурних цінностей і норм; 4) використання
для просування свого проекту західних технологій і методів (соціальні мережі,
ЗМІ, зброя, thinktank і так далі); 5) відкрита ідентифікація власних проектів як
альтернативи західної, секулярної моделі.
Декілька слів відносно кожного проекту. Ісламський проект, на відміну
від «Русского міру» та Китайського проекту не є цілісністю. Всередині самого
ісламського світу відбувається боротьба щодо того, хто буде представляти його
у глобалізаційній конкурентній боротьбі. Сьогодні виділяються мінімум чотири
можливі претенденти: Іранський проект, Арабський проект, Турецький проект
і найбільш радикальна версія представлена Ісламською державою. При усіх
відмінностях (навіть релігійних – шиїти і суніти) центром усіх проектів є іслам
(інколи його форми, не підтримувані офіційними особами), що протиставляється
бездуховному Заходу і претендує на «порятунок» усього людства, перетворивши
його (людство) на мусульманське населення.
«Русскій мір» також апелює до партикулярної традиції і історичного права на
просування власних цінностей, зводячи легітимацію такого права вже до послання
псковського старця Філофея до Великого Князя Василя III, у якому він писав після
падіння Константинополя: «Церкви старого Риму пали через невіру Аполлінарієвій
єресі; двері церков другого Риму, міста Константинополя, онуки Агарі сокирами
розітнули. Тепер же це – третього нового Риму, державного твого царства свята
соборна апостольська церква» [2]. Усі ці ідеї (а традиція ця ніколи не переривалася,
згадати хоча б суперечку західників і слов`янофілів або роботу М. Бердяєва
«Російська ідея») стали в нагоді у нульові роки нашого століття. Тоді ідею «Русского
міру» підтримали і Президент РФ В. Путін2 і Патріарх Кирило3, заявивши про
консолідуючу функцію російського слова, російської культури, «русского міра».4
У свою чергу, Китайський проект апелює тепер не тільки до соціалістичних /
комуністичних цінностей, але й до традиційної конфуціанської аксіології. Багато
галасу наробив «документ № 9», випущений канцелярією ЦК КПК у квітні 2013
2

Див. детальніше: http://www.russkiymir.ru/fund/press/83728/

3

Див. детальніше: http://www.patriarchia.ru/db/text/928446.html

4   З перших днів подій навколо адмінспоруд (Донецької обласної державної адміністрації та
СБУ) почались хресні ходи, що не були офіційно санкціоновані жодною з православних конфесій; на стінах ДонОДА, що була взята в облогу, були розміщені величезні банери з зображеннями Спаса і Богородиці; серед донецьких озброєних формувань з’явились «Руська православна
армія», «православний батальйон «Восток», «Легіон Святого Іштвана», «батальйон Пресвятої
Богородиці Августовської «Август»тощо, а «Конституція ДНР» починалась з констатації того,
что «ДНР є частиною Русского міра». Див. детальніше Гуржі В. «Русскій мір» як ідеологія і глобальний проект. Виклики для України». – режим доступу: https://uisgda.com/ua/russkj_mr_
yak_deologya_globalnij_proekt._riziki_dlya_ukrani_skorochena_versya.html
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року. Документ не був розрахований на широку аудиторію. У ньому аналізується
сім ідеологічних питань, найбільш значущих для Китаю. Серед них: пропаганда
західної конституційної демократії, пропаганда загальних цінностей, пропаганда
громадянського суспільства, пропаганда неолібералізму, пропаганда західного
погляду на ЗМІ і т. д. Цей документ можна вважати рефлексією щодо ідеологічної
цілісності Китаю і викликів, які загрожують цій монолітності. Практичне
переломлення цих ідей не змусило себе довго чекати і на початку 2015 року міністр
освіти КНР Юань Гуйженя сказав: «Слід зміцнити контроль за використанням
західних оригінальних навчальних посібників, не можна дозволити навчальними
посібниками, які пропагують західні ціннісні погляди, входити в наші аудиторії»
[цит. по 3]. А Ван Вейгуан, Президент Академії суспільних наук Китаю підкреслив,
що Захід видає власні цінності за загальні, нав`язуючи своє розуміння історичного
процесу.
Займаючись не тільки критикою, але й оформляючи власний проект, у листопаді 2012 року в звітній доповіді ЦК на XVIII з`їзді КПК був офіційно представлений список «серцевинних соціалістичних ціннісних поглядів». Він складається
з дванадцяти пунктів, розбитих на три групи. Цінності держави − багатство і
сила, демократія, цивілізація, гармонія. Цінності суспільства − свобода, рівність,
справедливість, правове правління. Цінності індивіда − патріотизм, відданість
справі, чесність, дружність. Остаточно ж ціннісну концепцію, презентовану
ще Ху Цзіньтао, посадив у конфуціанський ґрунт Сі Цзіньпін, заявивши, що
вони повинні спиратися на «дотримання довіри», «пошану справедливості»,
«піднесення гармонії», «прагнення до Великого єднання». Усе це − принципи
раннього конфуціанства, які складають етос мудрого управління Піднебесної. Так,
А. Ломанов стверджує, що «Сі Цзіньпін став першим керівником КПК, який заявив
про необхідність використовувати конфуціанство для державного управління» [3,
с. 148].
Слід також зазначити, що система «серцевинних цінностей» розрахована
як на «внутрішнього споживача», і покликана консолідувати націю та успішно
протистояти ідеологічній експансії Заходу, так і на зовнішніх партнерів, у першу
чергу, безпосередніх сусідів, щодо яких оголошена політика «спорідненості» й
«інклюзивності». Поява ж Сі Цзіньпіна на форумі в Давосі у 2017 році (він став
першим китайським лідером, який відвідав Давос) свідчить про повноцінне
включення Китайського проекту в конкурентну боротьбу глобальних альтернатив.
Інфраструктурні проекти, такі як «Один пояс − один шлях», альтернативний
панамському, Нікарагуанський канал, можна вважати практичним втіленням цієї
стратегії.
У всіх цих проектах мова йде про інструменталізацію релігії як потужного
мобілізаційного фактора, на тлі спроб не просто альтернативної Заходу інтерпре
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тації реальності, а побудови альтернативної йому форми реальності.
Друга трансформація стосується уявлень про істину, яка після постмодерної
деконструкції гранд наративів стала не просто плюральною або множинною, але
й перетворилася на післяістіну, що залежить більше від емоційної складової, а не
від раціональної верифікованості. Oxford Dictionary так визначає термін-неологізм
2016 р .: «Постправда - обставини, при яких об’єктивні факти є менш значимими при
формуванні громадської думки, ніж звернення до емоцій і особистим переконанням». Сучасність останнім часом дає занадто багато прикладів новомодного тренда
в дії, див., наприклад, випадок Скрипалів з чудодійним зціленням останніх.
Третій фактор − технологічні новації, що дозволяють здійснювати небачені
досі інтервенції у сферу публічного і приватного. ЗМІ, СС, ШІ, «Суспільство 5.0».
Такі технології змінюють сам соціальний ландшафт: з одного боку, хайдеггерівська і
юнгерівська думка про буття при техніці стає реальною, а такі соціальні потрясіння
як «Арабська весна» навряд чи були б можливі без СС, індивідуально налаштовують приватні уми на необхідний єдиний лад, з іншого − запропонована Сідз Абе
модель «Суспільства 5.0» зрештою веде до відмови навіть від базової раціональності, і, як наслідок, від особистісної свободи.
Усе це маркери змін самої природи реальності.
Втім, тут слід зробити філософський відступ. Говорячи про реальність, слід
врахувати, що в філософії ХХ століття сталася «денатуралізація» поняття реальності, під яким класична філософія розуміла деяку даність − сукупність речей і
подій у просторі та часі. Однак, відкриття у фізиці, в першу чергу, створення Теорії
відносності та квантової теорії поля, а також загальна тенденція до суб`єктивізації, прагматизації та релятивізації знання призвели до відмови філософів від натуралізму позитивістського толку. Цей поворот ознаменував новий термін, введений
у філософію завдяки феноменології і підкреслював соціально-конструктивну природу того образу реальності, який був доступний людині − «соціальна реальність».
У філософії ХХ століття було послідовно обґрунтовано розуміння реальності
як соціального конструкту. Форми життя Вітгенштайна, структури Леві-Стросса,
множинні реальності Шюца, дискурси Фуко, поля Бурд’є, культурні онтології Хюбнера і т.д. показують, редукованість уявлень про реальність до певних структур,
мови, культури і т.д. Цей стан одновимірного вимірювання реальності з повною
відсутністю трансцендентного Хайдеггер назвав часом картини світи. Реальність
стала не об`єктивним космосом з втіленою алетеєю, а інтерсуб`єктивним смисловим універсумом з релевантною достовірністю. Таким чином, реальність − це інтерсуб`єктивне вмісне, щосекунди підтримуване спільною діяльністю реципієнтів,
що поділяють її, у рамках якої тільки й можлива їх самореалізація. З одного боку,
діяти можна тільки всередині певної соціальної реальності, з іншого − соціальна
реальність неможлива без фізичної наявності її носіїв.
86

Наука. Релігія. Суспільство

2018 № 2

В. С. Левицький
Отже, реальність соціально конструюється, що аргументовано обґрунтували
Бергер і Лукман у своїй відомій праці «Соціальне конструювання реальності», для
людини вона і є світом, з якого він принципово не може вийти назовні: єдине, що
можливо, це перехід з однієї реальності (світу) в іншу, з відсутньою метапозицією.
І ось, на початку двохтисячних відбувається перехід на нову стадію осмислення, а як наслідок і дії щодо тієї реальності, яка усвідомлюється як реальність
соціальна, тобто формована в громадській діяльності, але при цьому об`єктивна.
Сучасний стан можна несуперечливо охарактеризувати як Час конструкту світу.
Культурний розум збагнув не просто конструктивістську природу соціальної реальності, але й усвідомив можливість свідомого втручання в сферу онтології. Реальність тепер не просто несвідомо конструюється сукупністю інтерсуб`єктивних
інтеракцій адептів, що її розділяють, а свідомо (штучно) коригується в необхідному
напрямку, купуючи потрібні, як правило для політичної та цивілізаційної конкуренції, форми.
Така трансформація стала можливою завдяки двом факторам: 1) теоретичному − культурний розум експліцитно усвідомив можливість онтологічної корекції;
2) практичному − технологічний інструментарій (ЗМІ, Інтернет, СС) на сучасному
етапі дозволив практично втілити теоретичні новації. При цьому не слід дану експансію звужувати сферою політичного: зміна реальності відбувається на всіх рівнях, включаючи найфундаментальніші вимірювання, такі як гендерна ідентичність.
У силу того, що соціальна реальність не є об`єктивною даністю, а є продуктом
соціального буття, вона потребує постійної підтримки.
Не секрет, що різні епохи використовують абсолютно несхожі поняття для
опису, на перший погляд, одних і тих же чуттєвих даних. Там, де наш сучасник побачить гарний природний ландшафт, представник християнського середньовіччя −
наповнене символічними значеннями творіння Боже, а носій міфологічного мислення − ранжоване по тотемних кланах житло предків і героїв. І у кожного з цих
гіпотетичних спостерігачів буде власна стратегія діяльності в тій реальності, в якій
вони себе бачать. Саме для «відсікання» нелегітимних практичних сценаріїв необхідно зберігати той канонічний образ світу, який завжди тільки частково присутній
у досвіді, а тому не може бути «верифікованим». Слід додати, що володіння переважним правом на онтологічний канон є зворотньою стороною володіння правом
на знання переліку легітимних соціальних практик і наділяє власника найвищим
соціальним статусом. Тому ті соціальні інститути, які володіли онтологічними
повноваженнями, як правило, виступали і носіями значної, якщо не абсолютної
влади.
Наскільки можна судити, структури, відповідальні за збереження певного образу реальності, є необхідним елементом гармонізації індивідуальних свідомостей
навколо деякого загальнозначущого канону, без якого суспільне життя (тобто, по
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суті, людське життя) неможливе, існували завжди. Я пропоную їх назвати − Інститути онтологічної відповідальності (ІОВ). Для архаїчного суспільства таку роль
відігравав інститут жрецтва, в середньовіччі роль пастиря реальності взяла на себе
церква, в епоху модерну цю функцію виконували академії, на сучасному етапі дана
роль все більше переходить до think tank (аналітичних центрів). Різні ІОВ конструюють різну соціальну реальність, тому в сучасних містах по тих самих вулицях, по
яких за часів домінування Церкви йшли хресні ходи − сьогодні проводять гей-паради.
Інститути онтологічної відповідальності − це соціально визнані, наділені
повнотою символічної (політичної, економічної) влади інституції, що підтримують
канонічний образ реальності. Інваріантними функціями для всіх історичних форм
даних інститутів можна вважати: 1) проговорювання (канонізація) онтології; 2) виявлення аномалій (явищ загрозливих офіційної онтології); 3) знищення аномалій.
На сучасному етапі до даних трьох функцій ІОВ додалася ще одна, яка, правда, міняє саму природу соціальної реальності − свідома корекція онтології, штучна експансія в сферу онтології.
На кожному історичному етапі ІОВ був властивий певний набір інструментарію. Для жрецтва − це була магія і заклинання; для церкви − проповідь, Собор,
інквізиція; для академій − енциклопедії, альманахи, радіо, газети; для аналітичних центрів − ЗМІ, СС, престижні премії, міжнародні організації. Відповідно, система конструювання реальності виглядає наступним чином: аналітичний центр
(рівня Council on Foreign Relation, Atlantic Council, The National Interest), що має
практично невичерпне фінансування, соціальний і символічний капітал, формулює необхідне розуміння реальності, далі дана установка масово тиражується
через афеліровані транснаціональні ЗМІ і канали в СС, у разі великої значимості
новації її «офіційність» закріплюється присудженням престижної премії, після
чого дана позиція стає соціально визнаною нормою, виступ проти якої тепер вважається патологією.
У висновку, повертаючись до проблематики, описаної на початку статті,
можна несуперечливо стверджувати наступне. З одного боку, слід констатувати вихід глобалізації на новий виток, де в конкурентній боротьбі беруть участь
кілька експліцитних проектів глобального розвитку, а головне протистояння,
таким чином, відбувається на рівні ціннісно-світоглядних установок. Усю ту напруженість функціонування світсистеми, яка відчувається у найвіддаленіших куточках планети і слід вважати наслідком цієї глобальної конкуренції. З іншого
боку − в сучасних умовах стала можлива свідома корекція сфери онтологічного,
способу соціальної реальності, чим не забарилися скористатися всі учасники глобального змагання. Поряд з уже відомими і випробуваними засобами боротьби
(економічний інструментарій, дипломатичний, військовий) на оснащення конку88
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руючих центрів вчинив цілком новий вид «озброєння» − свідоме конструювання реальності. Експансія в сферу онтології виявилася як неймовірно ефективним
мобілізаційним інструментом, так і засобом, що дає широкий спектр конкурентних переваг.
Так, наприклад, CFR серед своїх засновників має практично весь найбільший
бізнес США: від Chevron, ExxonMobil, Shell до Citigroup, Goldman Sachs, Morgan
Stanley. Корпоративними членами ради є перші університети США: Гарвард, Єль,
Колумбійський, а індивідуальними − такі персони, як Б. Клінтон, Дж. Сорос, колишні директори Держдепартаменту і ЦРУ.
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This article substantiates a new view on globalization, which today can’t be
perceived as an uncontested movement towards universal Western goals. Globalization
as of today is a competition between different alternative civilizational projects, which
are claiming to global leadership. Among the already formed alternatives to the Western
project we can distinguish the Islamic project, the Russian world, the Chinese project of
universal values. Each of them is based on a particular (religious) tradition, appeals to
its own cultural roots, but at the same time uses Western methods and technologies for
promotion. Today, each of these projects (including the Western one) is a social reality
with its own canons, rules, standards, practices that require constant maintenance of
their objective status. To designate institutions that perform the function of maintaining
the canonical image of reality, this article introduces a special term - the Institute of
ontological responsibility.
Thus, globalization reaches the level of competition between different social
realities, which are represented by global development projects, while institutes of
ontological responsibility play the role of shaping and maintaining the image of
reality.
Keywords: civilization development projects, Islamic project, Russian world,
Chinese project, globalization, Institutions of ontological responsibility, Social reality.
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Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, м. Київ,
Україна

ОНТОЛОГІЯ «ПЛАТОНІВСЬКИХ» ОБ’ЄКТІВ
ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО ШТУЧНОГО
ІНТЕЛЕКТУ

Розвиток штучного інтелекту сьогодні потребує не лише пришвидшення
процесів обрахунку масивів даних, а й виходу за межі аналітичних операцій. Людський
інтелект є не лише механізмом обрахунку та співвіднесення даних, а також містить
світоглядну складову, завдяки якій задається і мета, і схема процесу мислення. Історія
західної цивілізації знає кілька світоглядних революцій, які приводили до появи нових
онтологічних схем мислення, і розбудова штучного інтелекту може стати успішнішою,
якщо враховувати роль онтологічної основи у схемах мислення.
Ключові слова: онтологія, штучний інтелект, мислення, схема

Сучасні технології штучного інтелекту спираються на пошук статистично
обґрунтованих кореляцій між певними масивами даних. Тобто для машини, якщо
це представити в спрощеному вигляді, важливо знайти стійкі залежності між
елементами двох баз даних і виокремити ті індивіди в першій з них, які алгоритмічно
пов’язані з привілейованими індивідами другої бази даних. Наприклад, перед
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штучним інтелектом стоїть завдання з’ясувати кредитоспроможність певної
людини, яка претендує на позику в банку. Машина аналізує масив даних про всіх
клієнтів банку та виокремлює ознаки «гарного» позичальника, тобто такого, який
віддає гроші в строк та повному обсязі. Потім порівнює конкретного клієнта з
цим ідеальним типом та «вирішує», на скільки той відповідає еталону. На основі
цього аналізу й приймається рішення про суму та відсотки позики для людини.
Але дослідники вказують на певну проблему: штучний інтелект може не врахувати
обставини, на які жива людина звернула б увагу з етичних чи, навіть, юридичних
причин. Наприклад, аналітик Центру технологічних інновацій Інституту
Брукінгса Аарон Кляйн звертає увагу на те, що такими факторами можуть бути
певний навчальний заклад чи ситуація з особистих відносин людини, машина
може відмовити позичальниці, що закінчила коледж «для афроамериканців»
чи чоловіку, якого (на основі його активності в соціальних мережах) можна
запідозрити в бажанні розвестися з жінкою [7]. І тип вишу, і майбутнє розлучення
є важливими факторами, що знижують кредитоспроможність особи, та чи можна
використовувати їх в даному випадку?
З філософської точки зору, проблема полягає в недостатній розробленості
онтологічної проблеми існування об’єктів, які не є емпіричними, але виступають
посередниками при прийнятті рішення людиною. Їх можна з повним правом назвати «платонівськими» чи уявленими (по аналогії з використанням цього терміну
Б. Андерсоном щодо «уявлених спільнот»), проте вони об’єктивно існують та детермінують вибір людини в багатьох емпіричних ситуаціях. В даній статті на основі
порівняння декількох відомих з історії людської думки систем подібних об’єктів
робиться спроба довести їх значення для людського пізнання взагалі та моделювання штучного мислення зокрема. Метою статті є створення загальної моделі
онтологічних схем мислення людини, яку можна використовувати для розбудови
онтології, придатної до використання штучним інтелектом. Предмет статті — онтологічні схеми, які лежать в основі різних світоглядних парадигм європейського
розуму.
Онтологічний схематизм давньогрецького мислення
Давньогрецьке мислення знає істину як відкритість вищого сакрального світу
(у Платона — світу ідей), яка вимагає сходження шляхом формального перетворення мирської дійсності (мислення, душі, соціуму) за образом і подобою сакрального архетипу. Саме тому «теоретичним» мисленням для людини античності є переважно мислення споглядальне (сприйняття неприхованості, що відкривається),
а емпірична дійсність не має жодного значення для саморозкриття істини. Якщо
емпірія і грає якусь роль — то це роль матеріального субстрату, який повинен бути
оформлений відповідно до сакральних зразків. Онтологічні аксіоми давньогрецької
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філософії, що ґрунтуються на міфологічному світогляді, детермінують дуалістичну
онтологію, в якій сакральний шар формує рівень повсякденної дійсності і саме це
перетворення можна назвати досягненням істини, істиною як такою. Схематично
дану теоретичну модель можна зобразити таким чином:

А
В
C
D
Схема 1.
А — рівень істинного початку буття
В — рівень сакральних архетипів («ідей»)
С — емпіричний рівень
D — рівень матерії
Зі схеми видно, що рівень онтологічної аксіоматики (що принципово відрізняється від аксіоматики середньовіччя і аксіом науки) детермінує схему міркування, при якій область теоретичних спекуляцій виявляється «нижче» істинного
(сакрального) шару і не розкриває його сутності. Те, що умовно можна назвати
«теорією», може підготувати розум до сприйняття неприхованості, але остання у
своїй суттєвій частині ніяк не залежить від людського мислення. Якщо в науковому схематизмі і навіть в міркуваннях християнських теологів теоретичне мислення відображало справжню сутність буття, а істина була потенційно присутня
в світі і вимагала тільки зусилля для своєї експлікації в теоретичному схематизмі
(при цьому емпірія не могла суперечити правильному мисленню, тому що досвід і
мислення розкривали один і той же онтологічний порядок), то для грецького мислення істинна реальність повністю автономна від реальності повсякденної, даної в
чуттєвому досвіді: «Погляд, звернений до буття, робить приховану несокритість, є
основним ставленням до істинного ... /ось/, що за своєю сутністю здійснює істина
(знімає покрив з буття)» [5, с. 199-200]. Без зустрічного мисленню саморозкриття
(«світіння») світу ідей людський розум виявляється не здатним на істинне знання,
яке досягається в акті містичного прилучення до сакруму. Навіть у Платона (вчення
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якого являє собою одну з вершин грецького філософствування взагалі) ще можна
виявити те, що Гайдеггер характеризував як «істину, що визначає характер пізнання»: «... для початкового грецького мислення (хоча тільки в якийсь дуже недовгий
історичний період і тільки на перших порах) сутність пізнання визначається із сутності істини» [5, с. 476].
Надраціональне осягнення онтологічно первинного рівня стає початком і основою прилучення до істини, але це шлях ритуального стяжання, екстатичного
сходження, а не наукової експлікації. Тобто грецька філософія могла трансформуватися в практичне сходження до сакрального ідеалу (що і сталося в «практичних»
напрямках античної філософії — кінізмі, стоїцизмі, епікуреїзмі) або в практиці містичного злиття з ним (наприклад, в неоплатонізмі), але не могла стати чимось,
подібним до новоєвропейської науки. Як на індивідуальному рівні, так і на рівні
держави платонічна традиція пропонувала сходити до містичної істини. Істинне
буття розкривається душі в спогляданні тотожного, в осягненні ідей, найвищий
ступінь якого − пізнання Блага. Це, за Платоном, − обов’язкова умова побудови
досконалого суспільства: «...побачивши Благо саме по собі, необхідно взяти його за
зразок і впорядкувати і державу, і приватних осіб, а також самих себе» [4, с. 286].
Осягнення суті Блага задає точні критерії благого в соціумі і дає можливість побачити саму ідею досконалої держави, сутність якої складають гармонія, чесноти і
справедливість, що їх вінчає.
Слід звернути увагу на тісний зв’язок між уявленнями про справжнє і сутністю того, що визнається існуючим. М. Гайдеггер на початку 30-х років ХХ століття
підкреслював, що «...можливості тих чи інших понять істини вже окреслені виглядом цієї сутності та її пануванням» [5, с. 433]. При цьому залежність між істинним і
онтологічно реальним двостороння: «...визначення сутності буття залежить від панування того чи іншого поняття істини, яке обумовлює спосіб людського уявлення
і, таким чином, спрямовує мислення буття» [5, с. 433].
Можна слідом за М. Гайдеггером говорити про саморозкриття буття, яке надається людському мисленню кожної історичної епохи в строго визначеній мірі, як
епосі самого буття: «...самоутримання, що відбувається з подальшого вислизання,
що приховує себе у відповідній фазі метафізики, визначає як έποχή самого буття
певну епоху в історії цього буття» [6, с. 337]. Можна піти і в протилежному напрямку і підкреслити обумовленість того, що вважається існуючим, методологією
осягнення істини. Саморозкриття світу ідей в духовному світінні блага у Платона
настільки ж нерозривно пов’язане з вірою грецького мислення в містичний надраціональний розсуд істини, як пов’язані між собою християнська віра в те, що Істина
зійшла в світ (в образі Христа) з раціональним виявленням істини в самому світі,
причому як в його інтелегібельному, так і в чуттєвому образі. Безперечно правий
М. Гайдеггер, який стверджував, що сама «неприхованість» змінюється в історії, і
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бачив у цій зміні сутність зародження раціоналізму (у його термінології «метафізики»): «... неприхованість саме змінюється згідно з буттям сущого. Будучи такою
неприхованість, істина визначається у своїй суті, розкритості, із самого допущеного нею сущого, і, відповідно, до певного буття запам’ятовує ті чи інші форми своєї
сутності. Таким чином, істина в своєму власному бутті історична. Всякий раз вона
вимагає присутності людства, через яке упорядковується, обґрунтовується, повідомляється і, таким чином, зберігається» [6, с. 225].
Зусилля людини, в тій чи іншій послідовності своїх вірувань і співвіднесених
з ними дій, конституює вигляд несокритості, формують спосіб «взаємин з несокритістю» — містикорелігійний, раціональнорелігійний або науковораціональний.
І якщо «істина історична за своєю сутністю ... тому, що людство залишається вкинутим (посланим) в метафізику, і тільки вона може обґрунтувати епоху, оскільки
вона утримує людство в істині про суще як таке в цілому і тим самим прив’язує до
нього» [6, с. 225], то саме спосіб обґрунтування сущого, шлях його виявлення і затвердження являють собою визначальний для епохи вигляд практики. І практика
обґрунтування сущого в античності не тільки принципово відрізняється від середньовічної та наукової, але й ніколи не змогла б у неї перетворитися.
Онтологічний схематизм середньовічного християнського мислення та його
вплив на науку Нового часу
Раціоналізація міфологічної онтології християнства, можливо, стала наслідком послідовного застосування теологічної методології до змістового центру християнської догматики. Метод осягнення Істини, про який йде мова, детермінований особливостями християнського світогляду і сформувався в найперші роки
існування християнської церкви. Так, значну увагу Істині приділяє Климент Олександрійський, який вважає втіленням Істини Христа, а отже, «через слухняне, втім
довільне співвіднесення себе з Істиною, тобто Логосом, Учителем і Наставником
нашим, людина з віруючої та знаючої стає досконалим гностиком та обожується»
[1, с. 57]. Саме через осягнення Істини-одкровення можливе спасіння й проникнення людини до сфери трансцендентного, потаємного та абсолютного божественного
буття. Від олександрійських учителів ототожнення Істини з божественною реальністю перейшло і до отців церкви, зокрема, про це свідчать твори Григорія Богослова
[2, с. 643]. Проблематика Істини займала одне з центральних місць у ранній християнській думці саме через те, що в цьому дискурсі йшлося не про епістемологічне
поняття відповідності думки об’єктивній реальності, а про досягнення людською
душею абсолютної божественної реальності, спасіння та обоження. Специфіка християнського підходу полягає в осягненні Істини (яка визнається безперечно існуючою і доступною людині) за допомогою розуму, якому вона відкривалася як щось
очевидне. Незважаючи на видиму тривіальність цього положення, воно виявилося
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абсолютно унікальним в історії розвитку людської культури.
Схема формування предмету схоластичного теоретизування, з якої пізніше
виділилася схема формування наукового предмета, може бути представлена так:

І

С

С

А

А1

В

В
С

С

С

С

І
І

С

С

Схема 2.
З наведеної схеми видно, що методологія формування «теоретичного предмета», пов’язаного з дедуктивним виведенням того, що повинно було б бути істинним
(B), за якою будувалася християнська догматика аж до часів схоластики, чинили
раціоналізучий вплив на галузь онтологічної аксіоматики, поступово формуючи
раціональний двійник міфологічної області (рівень А1). Цей новий рівень детермінував новий напрямок пошуку раціональних аргументів, серед яких допускалися
«аргументи» емпіричного характеру. Нова схема (частина ІІ), автономізувала від
схеми теологічної і стала основою наукового пошуку.
В межах цієї схеми були сформульовані протонаукові «теорії» імпетусу та
вчення Миколи Орема про якості (В в частині ІІ Схеми 2), що передбачали певний
емпіричний рівень дослідження (С в частині ІІ Схеми 2). При цьому Орем, звісно,
був не науковцем у сучасному розумінні, а теологом, тож кінцевою метою його зусиль залишається християнський Бог. Тому він не досліджує матеріальний світ для
встановлення присутніх у ньому закономірностей і т.д., а шукає в ньому проявів
Сили, наявність якої для Миколи Орема поза всяких сумнівів. Тому «Орем не зупиняється перед тим, щоб «пояснити» посиланням на «конфігурацію якостей» такі
найскладніші явища як видові відмінності тварин або явища спадковості ...» [3, с.
28-29]. Якщо спробувати навести міркування французького схоласта до представленої раніше схеми (див. Схему 2), то виявиться, що він формує теоретичну схему
рівня B, дедуктивно виводячи її з рівня релігійних аксіом А, але при цьому практично не цікавлячись рівнем фактів C. Вимірювання якостей у Орема в принципі
можливе, але воно ніяк не впливає ні на його «теорію» конфігурації якостей, ні на
(тим більше) його теологічні переконання. Можна сказати, що при всій наукоподібності концепції Миколи Орема, вона є різновидом теології, центральним моментом
якої є виявлення вічної і безперечно існуючої Істини з допомогою людського розу96
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му, причому виявлення наочне.
З урахуванням того, що було сказано вище з приводу теоретичних поглядів
Кеплера, можна зробити проміжний висновок про те, що перші європейські
вчені, такі як Коперник, Кеплер і Галілей використовують ту саму схему формування наукового предмета, що і вчені сучасні. Їх теоретичні схеми формуються
у світлі онтологічних аксіом, які не залежать від спостережень, а навпаки, немов
би породжують їх. Істотна відмінність полягає в тому, що рівень онтологічних
аксіом для ранніх вчених має не просто ірраціональну (по відношенню до вимог
наукових норм), але суто релігійну природу, а самі аксіоми практично без змін
(принаймні, свідомих) запозичені з християнського вчення. З урахуванням цього зауваження схему, яка експлікує структуру наукового предмета (методологію
формування наукового предмета) для європейської науки XV-XVII ст. можна зобразити наступним чином:

А
В
С

В
С

С

В
С

С

Схема 3.
Рівень А в ній складається із суто релігійних аксіом та імперативів, рівень В
являється інструментом раціонального з’єднання рівня А з рівнем С. У випадках
Коперника, Галілея або Кеплера, принаймні в тій частині їх досліджень, про яку
йшлося вище, рівень В складається з астрономічних теорій. Він містить відкриту
для розуму, але у своїй цілісності не спостережувану картину загального устрою
Сонячної системи. Необхідним елементом цієї теоретичної картини є місце розташування, форма і рух Землі. Рівень С складають ідеологічно оброблені результати
спостережень або факти. Дещо умовно можна вважати, що рівні В і С містять в собі
астрономічну картину світу, яка стає можливою тільки в світлі регулятивів рівня
А. До цих регулятивів в першу чергу, як було видно з викладеного вище, необхідно
віднести переконаність вчених у створенні Всесвіту благим і всемогутнім Творцем,
віру в наявність істинної основи буття, яка проявляється у видимому світі і в здатність людського розуму проникати до цієї основи, тобто бачити істину в мінливій
дійсності, здатність відкривати істину.
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Онтологічний схематизм сучасного мислення
Узагальнюючи сказане, можна стверджувати, що наукове пізнання розгортається на трьох принципово різних ієрархічних рівнях, які уособлюють науковий
погляд на світ і в сукупності формують предмет науки, який можна представити у
вигляді схеми 4.

А
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С

В
С

С

В
С

С

Схема 4.
Рівень абсолютних припущень (А) фіксує світоглядні домінанти наукового
розуму, детермінує теоретичний підхід до вивчення реальності, який реалізується в сукупності теоретичних методів наукового дослідження. Теоретичний
рівень (В) при цьому не можна розглядати в якості довільно-спекулятивного,
дедуктивно «емануючого» з філософсько-світоглядними установами наукового
розуму. Теоретичний шар взагалі і кожна теорія зокрема є результатом діалектичної взаємодії загальносвітоглядних установок і соціально-емпіричних інтуїцій дослідника. Світоглядний рівень визначає порядок апріорних очікувань
вченого і зумовлює онтологічний характер досліджуваної реальності. Сформовані в світлі цих установок теоретичні уявлення про універсум формують певну
картину світу (тобто порядок, загальні характеристики і взаємозв’язок об’єктів
реальності), яка постає перед дослідником у вигляді цілісного образу/картини.
На емпіричному рівні (С) фіксується чуттєвий «слід» цих об’єктів, який оформлюється у фактах. Однак, саме фіксацію теоретичного і світоглядного рівнів у
чуттєвих даних вчені, в першу чергу, схильні вважати «об’єктивним» знанням.
Тим не менш, слід вказати на те (і з наведеної вище схеми це наочно випливає),
що чуттєві дані немов би «заповнюють» теоретичні форми, які заздалегідь надаються навченому, і навченому у цілком конкретний спосіб (у спеціалізованому
вищому навчальному закладі, за спеціальною навчальною програмою, в певним
чином обладнаних лабораторіях і т.д.), досліднику. Стикаючись із новим науковим фактом, вчений сприймає його саме як факт тільки тому, що це дозволяє
98
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йому зробити певна наукова теорія.
Висновки. Таким чином, людський вибір не детермінується лише «емпіричними даними», а залежить від онтологічної «теорії», яка наперед виокремлює для
свідомості тип емпіричних об’єктів та процедури практичної та теоретичної взаємодії з ними. Протягом історії самої лише західної цивілізації мали місце кілька
світоглядних зсувів, коли замінювалася онтологічна основа мислення, а це, в свою
чергу, спричиняло заміну схеми мислення. Проблема наближення штучного мислення до людського пов’язана, таким чином, з моделюванням онтологічного рівня
«уявних» платонівських об’єктів, що зможуть відобразити етичні, юридичні та ціннісні максими сучасної культури. При цьому, слід враховувати як сучасну онтологічну схему, так і її зв’язок із попередніми схемами, що характеризували античну
та середньовічну моделі мислення та досі мають певний вплив як на онтологічну
основу, так і на схему мислення людини.
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The development of artificial intelligence today requires not only speeding up the processes
of calculating data sets, but also going beyond analytical operations. Human intelligence is
not only a mechanism for calculating and correlating data, but it also contains a worldview
component through which both the purpose and the scheme of the thought process are set.
The history of Western civilization knows several worldview revolutions that have led to the
emergence of new ontological patterns of thought, and the development of artificial intelligence
may be more successful, if developers take into account the role of the ontological framework in
the scheme of thinking.
Keywords: ontology, artificial intelligence, thinking, scheme.
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ЛЮБОВ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню феномену любові як однієї з фундаментальних
основ, необхідних для формування партнерської сім’ї. Наголошується на тому,
що любов – це найглибше відчуття повноти особистісного буття і переживання
цілісності в єднанні з іншою особистістю, світом та Абсолютом. Висвітлюється
різниця між закоханістю та любов’ю. Підтверджується вплив любові на інші сторони
буття людини та соціуму. Стверджується висновок: якщо подружжя хоче навчитися
справжній любові, воно в кожному дні має проявляти активну зацікавленість життям
один одного.
Ключові слова: любов, сім’я, шлюб

Відомо, що витоки сучасної, як західної, так і вітчизняної, філософії
знаходяться в античності. Так, видатний давньогрецький філософ Платон, як
головний ідеолог любові, розглядає цей феномен як шлях пізнання навколишнього
світу і самого себе. У центрі своєї концепції любові філософ розміщує ідею про
андрогенів як єдину можливість набуття людиною цілісності, гармонійності та
безсмертя.
У філософії новітнього часу, як і в період античності, тема любові залишається
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однією з центральних проблем. Любов трактується як фундаментальна цінність,
основа людського буття і смислова складова життя. До речі, слід зауважити, що у
філософії ХХ століття багато проблем екзистенції людини розглядається саме через
взаємини статей.
Проте, у сучасній філософії тема любові залишається актуальною, більш того,
занурення дослідників у глибини людської психології, намагання розв’язати загадку симпатії за допомогою біологічних та, навіть, біохімічних методів, історичні дослідження родини та шлюбу і т.і. лише диференціюють проблему, роздрібнюючи її
на безліч напрямків та спеціалізацій. Усі ці намагання ніяк не прояснюють, а, скоріше навпаки, заплутують людину в пошуку відповіді на питання: що ж таке любов?
Тим більше, що статеві, гендерні пошуки та експерименти стали реальністю нашого
часу, руйнуючи класичні підходи до розуміння любові.
Автори наукової статті пропонують розглянути категорію «любов» як об’єкт
філософського дослідження, що намагається врахувати весь спектр її значень у
житті людини та суспільства, повернувши цій категорії класичне універсальне звучання.
На думку Розанова, інтимні стосунки – це не прояв нашої тваринності, а, навпаки, прояв нашої людяності. Отже, тілесне кохання – це не розпуста, не гріх, а,
навпаки, моральний обов’язок кожної людини: «Ми народжуємося для любові. І
наскільки ми не справдили любові, ми будемо покарані на тому світі», − зазначає
філософ [8, c. 156]. Отже, одна з ключових думок В. Розанова полягає в тому, що
любов воістину є божественною і космічною, але людським її пристанищем є не що
інше як сім’я, і тому, створюючи сім’ю на основі любові і гармонії, людина знаходить Бога, реалізує його в кожному дні свого життя, а також перемагає смерть через
нескінченну зміну поколінь.
Проблема подружньої любові, шлюбу та їхнього місця в сучасному європейському суспільстві також стоїть у центрі уваги швейцарського філософа ХХ століття
Дені де Ружмона [4]. Він один із перших акцентує увагу на кризі інституту сім’ї та
шлюбу. Причина цієї кризи, згідно з Д. Ружмоном, як зазначає сучасний український дослідник Н. Никишина, зароджується в середньовічній культурі, у протистоянні двох моделей моралі: християнської (Агапе) та єретичної куртуазної (Ерос), де
перша розглядає шлюб як таїнство, а друга засуджує його [5]. Куртуазна культура,
як зазначає Д. Ружмон, намагається зруйнувати існуючий соціальний порядок, заперечуючи саму сакральну природу шлюбу, пропонуючи натомість лише любовну
пристрасть.
Щоб здолати пастки пристрасті у любові, необхідно розвивати бурхливу духовну активність, яка б змогла бути вищою за пристрасть. Якщо людина не може
усвідомити власні бажання та критично проаналізувати найпотаємніші свої
схильності, то вона повинна, принаймні, розуміти свої вчинки та за їхніми на102
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слідками пізнавати вартість своїх рішень. При цьому лише сім’я, шлюб та любов
спроможні знищити природний егоїзм людини та сформувати справжню особистість, яка зможе адекватно взаємодіяти із суспільством та поширювати образ
Творця на землі.
Сучасний київський філософ Світлана Крилова інтерпретує феномен любові
як «найглибше відчуття повноти особистісного буття і переживання цілісності в єднанні з іншою особистістю, світом та Абсолютом. Саме в любові найбільшою мірою
проявляється принципова відкритість буття людини, яка знаменує вихід поза межі
повсякденних та граничних ситуацій, у позамежне (метаграничне) буття [3, c. 113].
У філософському енциклопедичному словнику любов трактується як «...спрямованість почуття та волі на іншу особистість, людську спільність чи ідею, супроводжувану потребою «віддати себе» улюбленому предмету (...), в емоціональній
межі «злитися» з ним» [10, c. 327].
На погляд авторів даної роботи, сутність подружньої любові найкраще все ж
таки відображена у Новому Завіті, у так званому «Гімні любові»: «Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не
безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а
радіє істині; усе покриває, всьому йме віру, всього сподівається, все терпить. Любов
ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне»
[1 Кор. 13: 4-8].
Любов проходить, на думку Е. Фромма, коли чоловік та жінка починають думати, що через шлюб вони отримали виключне право володіти тілом, почуттями
та увагою один одного: «Зараз вже немає потреби нікого завойовувати, адже любов
перетворилася на щось таке, чим людина володіє, − на свого роду власність. Ані
той, ані інший з партнерів вже більше не докладає зусиль для того, щоб бути привабливим та викликати любов, тому обидва починають набридати один одному, і, в
результаті, краса їхня щезає. Обидва розчаровані та спантеличені. Хіба вони вже не
ті люди, якими були раніше? Чи не помилилися вони?» [7, c. 233].
Відповідно, коли зникає почуття любові, його місце має посісти щось інше. А
вільне від любові місце займають різні життєві випробування та труднощі (фінансові, матеріально-побутові, психологічні тощо).
«Якщо людина починає відчувати нестачу любові до себе, то вона звертається
до Бога з проханням дати їй більше любові. Чим більше людина відчуває нестачі в
собі любові, тим більше її вона буде просити у Господа» [1, c. 105].
Важливо розуміти та пам’ятати, що любити – дієслово активне, воно означає
діяти. Основним критерієм любові є не те, що відчуває або говорить людина, важливо, що вона робить. Жити в любові – важко, це вольове рішення, яке свідчить
про готовність людини виявляти любов також тоді, коли немає ніякого бажання
цього робити, коли, здавалося б, все свідчить про протилежне. Жити в любові – оз
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начає мати в собі сили пробачати та просити вибачення, не дивлячись на те, що не
вважаєш себе неправим.
«Любов до кого-небудь, − підтверджує цю думку Е. Фромм, − це не просто
сильне почуття, це − рішучість, це − розумний вибір, це − обіцянка. Якби любов
була тільки почуттям, то не було б підстави обіцяти любити один одного вічно. Почуття приходить та йде. Як я можу знати, що воно залишиться навіки, якщо моя дія
не містить розумного вибору та рішення?» [9, c. 35].
«У людини любов виявляється через її душу і через її характерні ознаки, а саме
через відповідальність перед Богом за долю іншої людини. Любов вимагає постійного контакту людини з Богом, тоді з’являється бажання жити і здійснювати для
Нього тільки добрі синовні вчинки, страх образити Його словами або своїми діями.
Людина, яка почуває Бога в своєму серці, постійно контролює та аналізує свої дії,
тому що знає, що Йому подобається, а що – ні. Страх перед Богом – це не тваринний страх, цей страх має другу основу – він такого роду, як, наприклад, такий, коли
ми боїмося образити словами і діями своїх земних батька і матір. Любов Бога до
всіх людей і до всього істотного відчиняє для людини канал зв’язку з Ним, а також з
іншими людьми. Бог будує Свої відносини з людиною на принципах любові, добра
та справедливості» [1, c.104].
Продовжуючи розкривати сутність феномена любові, слід зазначити значущість її впливу на інші сторони буття людини та соціуму, на більш широкий
простір, ніж локальне подружжя. Якщо ми проаналізуємо самих себе, почуття, які
ми відчуваємо кожен день, то ми дійдемо висновку, що все в житті, так чи інакше,
залежить від любові. Людина має душевний спокій у тій мірі, у якій вона любить
себе та інших. Рівень здоров’я та енергії людини настільки високий, наскільки вона
відчуває любов і схвалення щодо себе, і так само любов і схвалення щодо інших. Комунікація людини із суспільством є гармонійною настільки, наскільки особистість
задоволена собою та висловлює свою любов середовищу, в якому вона перебуває.
Якщо людина займається в житті справою, яка їй подобається, яку вона любить, то
і життя приносить їй щастя.
Але як відрізнити глибоке почуття любові від почуття, лише схожого на нього? Складність не тільки в неповторності й багатстві самого почуття любові. Любов нерідко знаходиться поруч з іншими почуттями, наприклад, із симпатією чи
закоханістю. Проте, справжня любов нічого спільного з цими почуттями не має.
«Закоханість, − зауважує Н. Хамітов, − не є любов і завжди носить тимчасовий та
минущий характер. У закоханості, яка розцвічує буття і підіймає людину над обрієм щоденності, завжди живе відчуття її завершення» [6, c. 229].
Отже, важливо відокремити декілька головних ознак, які відрізняють «романтичну любов» або закоханість від любові. По-перше, закоханість – це дар. Вона не є
наслідком бажання або прагнення особистості, тобто як би людина не хотіла зако104
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хатися в ту чи інші особу, актом своєї волі їй це не вдасться. З іншого боку, людина
ніколи не планує закохуватись у когось, це просто відбувається і стає дійсністю.
По-друге, закоханість, на відміну від любові, не потребує ніяких зусиль. Що б не
робила людина в цьому стані, їй неважко це робити. Закохані не шкодують грошей
на подарунки, на щоденні зустрічі один з одним; робота, яка забезпечує добробут
людини, інші її обов’язки якось гублять своє значення в цей період. Закоханим легко робити один для одного речі, які, за інших життєвих обставин, вони вважали би
нерозумними.
По-третє, закохана людина не зацікавлена ні в розвитку своєї особистості, ні
в розвитку особистості іншої особи. Тобто, стан закоханості дає людині відчуття
досконалості; закохані вважають, що знаходяться в найвищій точці життєвого щастя, і єдине їхнє бажання – залишатися в цьому стані. Подальший розвиток їх не
цікавить.
Істинна ж любов – свідома, вимагає зусиль та дисципліни. «Я ніколи ні в чому
не досягну гарних результатів, якщо не буду виконувати свою справу дисципліновано, якщо я роблю щось, тільки коли я «у настрої», це може бути приємним або
кумедним хобі, але я ніколи не стану майстром у цьому мистецтві» [9, c. 64].
Підсумовуючи наші роздуми щодо феномена подружньої любові, зазначу,
що людина, яка по-справжньому любить, живе духовно багатим, натхненним
життям. Любов будить у ній самовідданість і великодушність; загострює почуття відповідальності за свої дії та вчинки щодо коханого. Ця, породжена внутрішньою потребою, відповідальність непомітно втримує особистість від багатьох егоїстичних вчинків, допомагає відмовитися, при необхідності, від ряду
задоволень і зручностей, стати цілеспрямованою. Більше того, людина, сильно
й глибоко любляча, готова на самопожертву заради щастя того, кого вона любить. Але постає важливе питання: де і в який спосіб навчитися сповідувати та
практикувати таку любов у подружжі? Відповідаючи на це запитання, доцільно
згадати слова німецького філософа та соціолога Е. Фромма, якого ми досить
часто цитуємо в цій статті. У своїй книзі «Мистецтво любити» він пише: «Перший крок, який необхідно зробити, це усвідомити, що любов – це мистецтво,
таке саме, як мистецтво жити: якщо ми хочемо навчитися любити, ми повинні вчиняти так само, як нам доведеться вчиняти, коли ми захочемо навчитися
будь-якому іншому мистецтву, скажімо, музиці, живопису, столярній справі,
лікарському або інженерному мистецтву (…). Які кроки необхідні для навчання
улюбленому мистецтву? Процес навчання мистецтву можна послідовно розділити на 2 етапи: перший – оволодіння теорією, другий – оволодіння практикою
(...). Але поряд із теорією та практикою існує і третій фактор, необхідний для
того, щоб стати майстром у будь-якому мистецтві, − оволодіння мистецтвом
повинно стати предметом найвищого зосередження, не повинно існувати в світі


2018 № 2

Наука. Релігія. Суспільство

105

ЛЮБОВ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
нічого більш важливого, ніж це мистецтво. Це стосується музики, медицини,
столярної справи, а також і любові» [9, c. 6].
Висновки. Отже, якщо подружжя хоче навчитися справжній любові, воно
кожного дня має проявляти активну зацікавленість життям один одного, пам’ятаючи при цьому, що все потребує часу і, не маючи достатньо терпіння, людина не
досягне успіху ані в любові, ані в будь-яких інших важливих складових буття.
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